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Förord/Sammanfattning 
 
 
Oavsett vilket expertområde du har, vågar jag lova att rapporten kommer att förändra och 
fördjupa din syn på cirkulär ekonomi inom bygg- och anläggningssektorn i Sverige. 23 
experter och sakkunniga har uttalat sig om påverkansfaktorer och vad som är i vägen för att 
få vårt samhällsbehov av städer och infrastruktur att bli mindre slösaktigt på jordens resurser.  
 
Rapporten är resultatet av ett uppdrag i det strategiska projektet ”Ökad användning av 
Sekundära material i konstruktioner” inom innovationsplattformen RE:Source, finansierat av 
Energimyndigheten , Vinnova och Formas. Tidigare uppdrag har omfattat bland annat en 
forskningsgenomlysning av hinder och påverkansfaktorer samt en internationell utblick. 
Denna delstudie har sökt perspektiv från människor som arbetar med frågorna i branschen, 
tvärs över värdekedjan. Inte bara användare av materialen, utan även de som producerar 
sekundära material, de som beställer materialen samt företrädare för branschorganisationer, 
statliga verk och myndigheter.  
 
Frustrationen är hög bland de intervjuade, och den lyser ofta igenom även i de skriftliga 
svaren. En sak som framträder tydligt är Naturvårdsverkets möjligheter att underlätta om för 
resurseffektivitet, om regeringen väljer att ge dem det uppdraget. I brist på nationell 
samordning, och med regelverk baserade på förlegade perspektiv på sekundära råvaror 
ställer många sitt hopp till att städer tar helhetsgrepp.  
 
Utmaningen att byta ut nya råvaror mot sekundära i stort är närmast hopplös att rå på för 
enstaka aktörer. Det är också många som betonar behovet av aktörs-samverkan. 
 
Städer - och regioner - har en unik rådighet över byggmaterialflödena, om de väljer att ta det 
greppet. Idag är de förvisso inriktade på klimatpåverkan men saknar helhetsgrepp på 
hållbarhetsfrågan, ännu mindre ett ansvarstagande för förbrukning inom planetens gränser1. 
De frågorna har varit svåra att översätta till operativa mål. Genomgående bland de som 
intervjuats, inklusive de som sitter i stadsförvaltningarna, andas svaren såväl kämparanda som 
starkt engagemang för förändring.   
 
Raden är lång av länder som för länge sedan identifierat behovet för samhället att prioritera 
och styra upp tillvaratagandet av sekundära bygg och anläggningsmaterial. Amsterdam, med 
sitt cirkulära upplägg för sekundära material, Storbritannien. med väldefinierade end-of-
waste kriterier och Nederländernas Green Deals, har lyfts fram och är synnerligen kraftfulla 
modeller som vi kan tillämpa också i Sverige.  
 
Bestyckade med dessa kan vi göra Sverige Cirkulärt - En Stad i taget - och det utan att behöva 
vänta på att Naturvårdsverket eller riksdagspolitiker. En förändring som är angelägen.  
 
 
 
Jonas Roupé, Insiktsbolaget AB 

 
1 https://www.su.se/forskning/forskningsnyheter/fyra-av-nio-planetära-gränser-överskrids-1.218028 
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Citat från rapporten 
 
 
 
Anna Ljungdell, ordförande i Gröna städers hållbarhetskommission: 

 
”Förändringen måste drivas från offentligt håll, dels för att identifiera och snabbare hantera 

regulatoriska hinder och för att axla eventuella ekonomiska risker som alltid uppstår vid 
systemskiften.” 

 
 
Maria Lennartsson, Miljösakkunnig, Stockholm stad: 

 
”Det bör göras bättre analyser för att sluta ”sila mygg och svälja kameler” dvs vi måste 

fokusera på de stora frågorna istället för att tro att de mindre insatserna bidrar i någon större 
omfattning.” 

 
 
Josephine Nellerup, Göteborg stad:  
 

”För mycket material är det idag enklare, billigare och mer affärsmässigt att hantera som 
fyllnadsmaterial eller lägga på deponi än att få in i en cirkulär process.” 

 
 

 
Åsa Lindgren, Trafikverket: 
 

”De nationella målen för ökad återanvändning är tämligen svaga. Det känns inte som vi kommer 
framåt med att få igång de cirkulära flödena” 

 
”Det tillåts tyvärr högre halter i nya material än i återvunna. Nya produkter ligger i regel de på samma 
nivåer som farligt avfall Det är svårt att få igång rena cirkulära flöden när man styr hårdare när något 

ska återanvändas än när produkten är ny, istället för tvärt om.” 
 

”För att göra en riskbedömning behöver du titta på exponeringarna. Finns det en reell 
exponering för människa, djur, natur? Finns det en reell utlakningsrisk. Om man inte lägger 

med de aspekterna kan man inte tala om ett riskbegrepp och säga att något utgör mindre än 
ringa risk.” 

 
Martin Tengsved, Swerock 

 
”Någonstans får Naturvårdsverket ändå förutsätta att även de aktörer som hanterar avfall gör det 

yrkesmässigt. Att de inte har barn som leker där, äter materialen och aktörerna odlar inte morötter i 
ett avfall medan de hanterar det. Istället säger de att föroreningar inte får förekomma. Då kan man 
omöjligen hantera det på ett sätt som kan sprida föroreningar. Det är i och för sig rätt. Men är det 

skäligt? Eller är det att dra det lite väl långt?” 
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Bakgrund, Syfte, Avgränsning  
 
Detta uppdrag är en del av det strategiska projektet ”Ökad användning av sekundära 
råmaterial i konstruktioner” inom innovationsplattformen RE:Source, som finansieras av 
Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Uppdragets syfte är att tillhandahålla en samlad 
bild över hur aktörer utanför traditionell FoU ser på nuläget i Sverige vad gäller s.k. 
påverkansfaktorer, dvs. faktorer som på olika sätt hindrar/bromsar användning av återvunna 
material i konstruktion och anläggning. Fokus ska vara på krossad betong (rivningsavfall) och 
energiaskor, även om andra materialslag kan ingå. Fokus Sverige. 
 

 

Beskrivning  
 
Av olika anledningar kommer användning av sekundära material inte till konkret tillämpning. 
De som jobbar med frågan deltar inte nödvändigtvis i FoU projekt vilket betyder att de 
verkliga orsakerna till att sekundära material inte används i någon större utsträckning inte 
nödvändigtvis är de som rapporteras av forskarna. Vi behöver veta vilka hinder och 
påverkansfaktorer som aktörer i branschen ser när det gäller användningen av återvunnet 
material i konstruktion och anläggning.  
 

 

Metodik och omfattning  
 
46 personer representerande 35 organisationer har kontaktats via mejl. 23 organisationer har 
svarat, varav 9 av svaren har kommit under intervju, övriga som skriftliga svar. Frågorna som 
ställts var: 
 

1) Vilka hinder och påverkansfaktorer ser du för att skifta till en ökad användning av 
sekundära byggmaterial?  
 

2) Vilka flöden är viktigast för att få svenska städers inom planetens gränser ur ett bygg 
och anläggningsperspektiv?  
 

3) Vilken förändring skulle du vilja se för att skynda på en cirkulär omställning? …och från 
vilket håll bör förändringen drivas?  

 
”Fokus är i första hand - men inte begränsat till - krossad betong (rivningsavfall) och energi-
askor.” 
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Analys 
 
Området är komplext från flera perspektiv: regelverken är komplexa, men också 
tillämpningarna, flödena, deras miljöpåverkan samt deras väg till färdiga produkter. Det är 
därför inte konstigt att få har en överblick över resursflödena. Det nödvändiga 
förändringsarbetet både inom myndigheter, stadsförvaltningar och företag inom bygg och 
anläggningsbranschen är komplext. Och vår tids miljöutmaningar med ett samhälle långt över 
gränserna för vad som är hållbart eller säkert – är också en komplex fråga, och den statistik 
och de underlag som politiken skulle behöva för att sätta in insatser där de kan göra störst 
skillnad saknas.  Att varken miljöpolitiker eller Naturvårdsverket har överblick blir snart tydligt 
efter att branschens experter förklarar situationen. Det är därför inte konstigt att 
utgångspunkterna är delvis olika och perspektiven kompletterar varandra och att de som 
intervjuats fördjupar sig i olika aspekter.  
 
Man anser att Regelverket har skapat problem där de inte finns. En av många faktorer som 
lyfts upp är att kraven på jungfruliga material inte hänger ihop med sekundära material på det 
sätt Sveriges regelverk tillämpas, vilket gör det extremt svårt att återcirkulera materialen så 
fort de fått avfallstatus. Avsaknad av end-of-waste kriterier låser in materialflöden i vår 
mycket komplexa avfallslagstiftning istället för att ha kriterier som tillåter materialet att 
användas direkt när det faller ur sin första tillämpning i stället för att transporteras till 
återvinning. Matjord var ett exempel som nämndes som enligt regelverket skall deponeras 
om ett vägbygge medför att åkermark grävs upp. Ett annat enkelt exempel är gipsväggar som 
hör till material där end-of-waste kriterier skulle kunna användas för att undvika att material 
låses in i avfallslagstiftningens regelverk i onödan. Samma material som vi i Sverige kasserar 
säljs och transporteras in till Sverige från andra länder som har fungerande end-of-waste 
regelverk. 
 
En ekonomi inom planetens gränser är avgörande för framtiden, men vilken myndighet är 
ansvarig? Avsaknaden av helhetsbild från politiker och myndigheter är något flera betonat. 
Fokus på ”giftfrihet” från Kemikaliemyndigheten och Naturvårdsverket snarare än huruvida 
eventuella risker för hälsa och miljö är hanterbara eller proportionerliga, talar dessutom för 
att Naturvårdsverket inte har fått som uppdrag att göra en helhetsbedömning av hållbarhets 
effekter, eller vilka flöden som kan avlasta planetens livsuppehållande system. 
Resurseffektivitet och de avlastningseffekter på biologisk mångfald, markanvändning mm - 
som end-of-waste kan innebära att de får stå tillbaka till förmån för ensidiga krav på giftfrihet. 
Naturvårdsveket har inte en tillräcklig organisation för att ge det stöd som behövs och har 
också meddelat att de inte kommer utarbeta stöd för end-of-waste frågan (Johan på Avfall 
Sverige och Martin på Swerock). Viljan att göra rätt överträffar var regelverket tillåter. 
 
Hållbarhet ur fokus för beställare och städer?  Växthusgaser och platsspecifika miljöeffekter 
är i fokus när det gäller planetgränser2 från beställarna, de andra planetgränserna ligger 
utanför fokus (Se intervjuer med stadsförvaltningarna och med Trafikverket). 
Täktverksamheterna har självständigt tagit fram biologiskmångfaldsplaner (se intervju med 
NCC och Swerock) men helhetsperspektivet verkar saknas. Från Myndighetshåll och från 
politiken förefaller kunskap om vilka flöden som har betydelse för hållbar utveckling – och 
framförallt prioritering av de viktigare flödena (den uteblivna styrningen påtalas av flera, 
Johan på Avfall Sverige, Carl på Massbalans, Martin på Swerock, är relativt utförliga i sina 
resonemang kring detta). Minst en aktör (Peter på Svensk Cement) ifrågasätter miljöintresset 

 
2 https://www.su.se/forskning/forskningsnyheter/fyra-av-nio-planetära-gränser-överskrids-1.218028 
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från städerna för att ”maximalt betalt för markanvisningarna” förefaller vara 
kommunpolitikernas primära fokus, snarare än att skapa ekonomiskt utrymme för skifte till 
sekundära flöden. 
 
Byggbranschens drivkrafter för cirkulär ekonomi ifrågasätts. Flera talar om bygg och 
anläggningsbranschens konservativa och produktionsinriktade kultur (Martin på Swerock 
utvecklar detta utförligt, och har medhåll av flera). En kultur som förstärks av få dominanta 
bolag i offentliga upphandlingar (Carl på Massbalans, beskriver det tydligt) och att dessa stora 
byggföretag i realiteten har svaga incitament till förändring (Carl på Massbalans och  Peter på 
Svensk Cement, utvecklar detta, men flera andra är inne på samma linje och att kraven 
behöver ställas i upphandlingarna för att få till förändring. Flera pekar på att 
logistikförutsättningarna är undermåliga, något som också i stor grad är beställarorienterat. 
SGU ger en utförlig beskrivning av detta).  
 
Utvecklingen har stannat av eller går åt fel håll De 23 personer jag varit i kontakt med oavsett 
sektor har uppvisar frustration över långt ifrån den cirkulära potentialen vi är i Sverige, trots 
decennier av strävan efter att ta bättre vara på våra sekundära byggflöden. Flera av de som 
arbetat med frågan ger bilden av att vi inte kommer framåt, och har blivit snävare i vår 
miljöförståelse (Pär på Sveriges byggindustrier), att naturvårdsverkets bidrag över åren har 
försämrat förutsättningarna (till exempel Carl på Massbalans och Martin på Swerock) och att 
uppgivenheten är stor efter decennier av strävan (Åsa på Trafikverket).  
 
Miljödebatten och politiken är fokuserad på myggen och missar kamelerna. Samtidigt 
förefaller miljödebatten fixerad vid flöden som förpackningar och plast som är i 
storleksordningen 200 tusen ton per år i Sverige, som antingen energi eller materialåtervinns, 
medan bygg och anläggningsflödena är upp till 1000 gånger större3 och ligger utanför fokus. 
Regelverket och dess tillämpning är dessutom avigt inställd till återbruk. (Martin på Swerock 
och Åsa på Trafikverket) 
 
Vårt samhälle behöver vilja få utvecklingen hållbar. En insikt många kommit till är att det är 
från offentligt håll som skiftet mot cirkulära flöden behöver drivas (Anna Ljungdell på ____ 
uttrycker sig kärnfullt om detta) samtidigt som det är ett samspel, där kvalitetssäkrade 
produkter (betongelement, återvunna konstruktionsdelar, betongkross, återvunnen sand) 
behöver finnas så de kan beställas. Här vittnar flera om att Sveriges fragmenterade, 
miljöprövnings system svåra affärsmässiga barriärer för produktutvecklingen (se t ex svaren 
från Martin på Swerock och Åsa på Trafikverket)  
 
Det är ingen liten uppgift som väntar våra städer. Det är inte bara bygg och 
anläggningssektorn som är organiserad och styrd efter linjär modell. Det är även fallet för våra 
städer. För att få våra stadsförvaltningar att fullt ut axla utmaningen att driva cirkulär 
ekonomi också i de största linjära flödena (de som har störst betydelse för planetens gränser 
är livsmedel, samt bygg och anläggning) krävs att de gör den livscykelbaserade kartläggning av 
flödenas betydelse och påverkan som övriga myndighets och förvaltningssverige inte lyckats 
med. En integrerad målstyrning och en mycket genomgripande kunskapsresa genom hela 
stadsförvaltningen – inklusive de privata aktörer som utför arbetet. Den som utvecklar detta 
tydligast i detta är Nina på Göteborgs Stad. Flera aktörer pekar också på just Göteborg som 

 
3 RE:Source, 2019, Morgondagens Cirkulära flöden - https://resource-
sip.se/search/morgondagens+cirkulära+flöden 
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ett föredöme. Men det förefaller i alla fall för mig som att även Göteborg som har många års 
resa framför sig innan de är hemma.  

 
Cirkulär omställning är ingen liten uppgift för våra städer. Städer som den typ av aktör med 
störst systemförändrande rådighet, och kan agera utan att vänta på naturvårdsverk, tydligare 
lagstiftning eller en nationell plan. Det är, som Johan på Avfall Sverige är inne på, svårt för 
bygg och anläggningsbranschen driva förändringen, och närmast hopplöst för enstaka 
myndigheter eller företag att skifta systemet. Johan på Avfall Sverige hänvisar till 
Nederländernas Green deals, något som den nya eu kommissionären nu implementerar på 
EU-nivå, som en kraftfull metod. Den är rimligen är lika kraftfull på regional nivå som på 
nationell nivå. Sveriges förutsättningar för cirkulär omställning är inte bäst i världen (Carl på 
Massbalans och Martin på Swerock, sammanfattar det tydligt), och vårt resursutnyttjande 
ökar med eskalerande artutrotning och klimatförändringar som följd4. Högst upp på listan 
från Per Murén på NCC, över faktorer som behövs för ett skifte är Mod. ”Mod som Göteborg, 
att våga göra annorlunda än andra…inte bara från beställarna [i staden] utan även från deras 
rådgivare”. 
 
Är du sämst i klassen finns det en sak som är bra… att det finns många att lära av. Carl på 
Massbalans hänvisar till bland annat till Nederländerna, Belgien, Storbritannien, Frankrike, 
Tyskland och Danmark som länder i närheten som är framför oss. Johan på Avfall Sverige 
hänvisar till Finland, som har förutsättningar som liknar Sveriges och som nu kopierat 
Danmarks nationella lagstiftning som är modernare än både Sveriges och Finlands. Josephine, 
Malmö Stad, berättar om hur kunnandet i många andra länder ligger före oss, när det gäller 
Hampa-Kalk kan Spanien och Frankrike lära oss det vi tappade under 2000-talet. Josephine tar 
också upp staden Amsterdam som någon att lära av och dess system för cirkulära flöden, med 
upplag för sekundära material och förädlings stationer inplanerade i stadens logistik. Detta 
exempel berör ett centralt hinder – logistikförutsättningar för sekundära flöden - som många 
berört i sina svar på denna undersökning. 
 
Det är vi som behöver komma ikapp världen. Många som tillfrågats har berört brister i 
helhetstänkande. Det var också min första reflektion när jag började studera detta ämne, 
hinder och påverkansfaktorer för sekundära materialflöden för Bygg och anläggning. Något 
som är lika grundläggande är att vi i Sverige inser hur dåliga vi faktiskt är på att ta hand om 
sekundära flöden och att det är vi som behöver komma ikapp och lära av de många andra 
länder – och städer - som ligger före oss. Vi kanske inte har tiden att försöka oss fram själva. 
 
På den bredare frågan om vilka flöden som är viktigast att ställa om (för att få svenska städer 
bygg och anläggningsaktiviteter inom planetens gränser), framträdde tre delvis olika 
perspektiv eller kriterier i svaren: 
 
1) De material som finns att tillgå lokalt är viktigast att prioritera, och ta hand om. Att 

staden utgår från vad den har. (Se svaren från Paula på SGU, Nina på Göteborgs Stad, 
Peter på Benders) 

2) De stora och tunga flödena, och minimera transporterna av dessa. Att planera och 
använda massor så de inte, som nu, behöver köras allt längre sträckor.  (Exempelvis 
Martin på Swerock, Josephine på Malmö Stad, Johan på Avfall Sverige). Lätt förorenade 
massor, berg och betongmaterial 

 
4 RE:Source, 2019, Morgondagens Cirkulära flöden - https://resource-
sip.se/search/morgondagens+cirkulära+flöden 
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3) De som är viktigast för planeten baserat på LCA (Livs Cykel Analys)/Helhetsperspektiv. 
LCA / Helhetsbedömning lyfts fram som något som borde användas för att få fram vilka 
material som är viktigast ur cirkulärt perspektiv. I brist på detta har ett antal troliga 
kandidater lyfts fram: metaller och betong, samt att täkterna kan vara bra eller dåliga för 
biologisk mångfald.  (Elin på Stena; Josephine på Malmö Stad; Nina på Göteborgs Stad; 
Anna på Gröna städer; Peter på Svensk Cement; mfl) 

 
Min bild är att det i gruppen som intervjuades råder konsensus att sekundära material möter 
alla dessa tre kriterier, och självklart bör prioriteras för att få städers fysiska tillväxt att bli 
hållbar – det vill säga förflyttar sig tillbaka till inom planetens gränser5.  
  
  

 
5 Cirkulär ekonomi är en modell som, genom att ta vara på de resurser som redan är i bruk minska uttaget av nya 
naturresurser och därmed undvika att överskrida planetens gränser. Att överskrida planetens gränser innebär 
stora risker för dagens och framtida samhällen. Exempelvis kan marina ekosystem förändras dramatiskt till följd 
av försurning och övergödning. Ett annat scenario är att temperaturer stiger så mycket att det hotar 
jordbruksproduktion, infrastruktur och människors hälsa. Ytterligare en konsekvens kan vara att fortsatt förlust 
av biologisk mångfald urholkar tillhandahållandet av de ekosystemtjänster som mänskliga samhällen är beroende 
av. /Författarens kommentar. Mer information om planetens gränser finns på stockholm resilience.org. Mer 
information om vårt samhälles överutnyttjande av resurser finns beskrivet i Morgondagens Cirkulära flöden på 
resource-sip.se 
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Intervjuer 
 

Josephine Nellerup, Malmö Stad 
 
Vilka hinder och påverkansfaktorer ser du för att skifta till en ökad användning av sekundära 
byggmaterial? 
•  Att bank och finanssektorn slutar titta enskilt på energifrågan vid gröna lån utan riktar 

incitamenten mot klimatneutrala byggmaterial 
•  Att priset för byggherren inte ökar dvs slutpris för hyresgästen inte påverkas, idag blir det 

dyrt och en image fråga 
•  Att materialet kommer smidigt tillbaka till materialtillverkaren som står för garantier 
•  Att upphandlingar genom hela värdekedjan har kriterier som riktar sig mot Cirkuläritet 

och klimatneutralitet även inom LOU (Lagen om offentlig Upphandling) 
•  Att kommuner och trafikverk på anläggnings och infrastruktursidan tydligt får i uppdrag 

att upphandla utifrån LCA 
•  Att tillgången på kvantitativt och kvalitativt sekundärt byggmaterial ökar 
•  Att det inte är billigare och lättare att använda rivningsmaterialet som fyllnadsmassa eller 

lämna på deponi 
•  Att det är affärsmässigt fördelaktigt att demontera, riva och återlämna för entreprenör 
  
Vilka flöden är viktigast för att få svenska städers inom planetens gränser ur ett bygg och 
anläggningsperspektiv?  
•  Eftersom bygg- och anläggningssektorn och trafiken står för vardera 20-25% dvs 

tillsammans halva klimatbelastningen behöver fokus ligga där tillsammans med 
energifrågan 

•  Att få bort plast från förbränning och energiproduktion och få in platsen i 100% cirkulärt 
återbruk är en viktig del samt fasa ut plasten från produkter där den inte är nödvändig. 

•  Att kommuner får ett tydligt uppdrag att allmän platsmark och infrastruktur, 
anläggningar, byggarbetsplatser och offentliga byggnader, förskolor, skolor fritid, kultur 
osv ska vara föredöme och klimatneutrala. 

•  Att EPD, (Environmental Product Declaration), LCA och klimatkalkyl blir lagkrav i 
bygglovshandlingar 

•  Att smarta nät och LED beslutning och sensorer blir standard tillsammans med öppna 
data 

 
De andra planetgränserna än koldioxid är snarare kopplade till stadens 
planprocessinstrument. När det är dags för att bygga är de ramarna redan satta, bland annat 
detaljplan och markanvisning. Det bredare perspektivet ligger i olika styrdokument i 
kommunfullmäktige och på nämndnivå. Översiktsplanerna och stadsbyggnadstrenderna idag 
går mot att bygga mer tätare inåt för att nyttja mark och befintliga resurser effektivt, göra 
mobiliteten resurseffektivare och skona naturresurser som finns. Fokus på riksintressen och 
samband är mycket större idag än tidigare. Planetgränserna och minskningen av stadens 
fotavtryck fångas tydligast i översiktsplanen och andra PBL och MB verktyg. Tyvärr finns där 
inget lagstöd att ställa sådana krav på LCA där. 
 
Sveriges kunnande släpar inom vissa viktiga områden på grund av historisk lagstiftning 
Bygg och Betongindustrierna är nära vara varandra och har en stark politisk påverkan. Sverige 
ligger långt fram när det gäller träkonstruktioner jämfört med andra länder. Spanien och 
Frankrike ligger före oss när det gäller kalk och hampa, för de har arbetat länge med det. Det 
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beror också på vår lagstiftning, där det ända till 2003 inte medgav användningen av hampa-
kalk i Sverige. De restriktionerna påverkar vårt kunnande idag. De länder som inte haft de 
restriktionerna har kvar sin kunskap. Hampa är viktigt att främja, ur hållbarhetsperspektiv, 
med positiva effekter på jordmån, biologisk mångfald, lokal matproduktion mm. 
 
Vilken förändring skulle du vilja se för att skynda på en cirkulär omställning? ..och från vilket 
håll bör förändringen drivas? 
•   Se svaren ovan 
 
Ytterligare kommentarer: 
•  Får vi ett annat förhållningssätt till massor så innebär det mindre andel masstransporter 

där vi tar bort förorenad mark och transporterar dit marginellt renare mark samt att vi 
kan minska onödiga naturuttag och därmed minska belastning på naturen (ras, sked, 
biologi och ekosystem).  

•  Som den cirkulära processen ser ut idag så är det en fördyrande process och inte 
affärsmässig då det är en längre och kvalitetskänslig process att demontera i stället för 
att riva och att materialet sedan lämnas/säljs till lågt pris. Kan vi ,exempelvis som Holland, 
få större lagringsytor så att vi kan förvara demonterat material istället för att behöva ha 
en kund till materialet innan demontering skulle underlätta (kostnadsfritt). Hur återbruk, 
återvunnet material får fullgoda garantier i nästa entreprenad är en viktig fråga 
tillsammans med märkning av kvalitet, kvantitet och innehåll.  

•  För många material är det idag enklare, billigare och mer affärsmässigt att hantera dem 
som fyllnadsmaterial eller lägga på deponi än att få in i en cirkulär process. Ofta vid 
upphandling av återvunnet eller återbrukat material så är kvantiteten för liten vilket är 
ett moment 22.  

 

Nina Wolf, Göteborgs stad 
 
Vilka hinder och påverkansfaktorer ser du för att skifta till en ökad användning av sekundära 
byggmaterial? 
Det finns en härlig uppsjö av hinder! 
• Konservativ kultur inom byggbranschen och affärsmodeller som är effektiva men inte är 

inriktade mot sekundära material  
• I dagsläget är byggregler, detaljplaner, AMA, mm hindrande men kan vändas till 

möjlighet 
• Garantier, kvalitetssäkring, vem som bär ansvar, är hindrande. Oklart vems ansvaret är 
• Tid och pengar. Marginaler och inflexibilitet som inte gynnar förändring. Det blir lätt att 

aktörerna faller tillbaka på hur det gjordes innan 
• Kunskapsbrist och bristande engagemang kring nya lösningar och goda exempel 
• Återbrukat material är ofta dyrare, till exempel tegel. Det är inte som med möbler och 

konsumentvaror 
• Det är ofta enklare att bränna avfall, vilket inte gynnar återbruk eller återvinning.  
• Svårigheter med klassificering av det återbrukade materialet – vem tar och hur tas 

ansvaret 
• Känslighet både hos beställare, entreprenörer och prospektörer för ekonomiska risker 
• Avsaknad av krav från staden som styr mot cirkulära flöden, delvis på grund av 

bristande kunskap. Samtidigt rädsla för att inte ställa krav som innebär att inga anbud 
kommer alls. En del av detta hänger samman med dålig planering. Under befintlig 
avtalstid kan kraven förfinas och justeras till nästa upphandling. 
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• Tillgång och efterfrågan. Blandade material, och små volymer 
• Riktlinjer, policyutveckling är en viktig del som behöver samordnas. Vad vill staden, vilka 

gemensamma målsättningar skall vi arbeta mot? Inom Göteborg har det arbetats fram 
nya inköps och upphandlingsriktlinjer som är ett steg i den riktningen.  

• Vi behöver ställa krav, men kräver samverkan med entreprenörerna, till exempel när 
det gäller uppföljning så den blir relevant  

• Bygga upp ett kunskaps och utbildningspaket. Det kommer att kräva både piloter 
samtidigt som baskunskap byggs upp med goda exempel som lyfts fram. Till exempel 
genom studiebesök, gärna tillsammans med entreprenörer, prospektörer, forskare så vi 
ser samma saker. Parallellt med det behöver vi arbeta fram stödverktyg. Och utbilda 
folk. Det krävs ny yrkeskompetens, att kunna demontera, inventera utifrån material 
istället för farligt avfall. Vi arbetar med KU utbildningar. Vi har stor rådighet internt över 
det. 

• Kvalitetssäkringar och till och med certifieringar behövs för att underlätta efterfrågan av 
sekundära råvaror. Certifieringar visar att man varit duktig och kan öka på efterfrågan. 

• Resursomfördelning av arbetsinsatser behöver accepteras. Vi behöver kommunicera 
tydligare gentemot politikerna att vi behöver tänka resursomfördelning. Åtminstone i 
ett utvecklingsskede kommer det krävas mer av arbetsinsats. Till exempel att ta fram en 
resurshushållningsplan istället för gå på med en snabb rivning. 

• Det behöver finnas en marknad för återbrukade och återvunna material.  
• Det svåra är att få en efterfrågan ”återbrukbara” byggvaror, samt om sådana finns att 

dessa håller en viss kvalitet och att man vet vad de innehåller. Det kan vara svårt att 
återbruka pga att det är svårt med demontering och att det inte går att säkra vad de 
innehåller (farliga ämnen), utöver funktion och kvalitet. 

• Design för återbruk/reparation/återvinning – troligen en av de saker vi kan påbörja 
ganska snart (arkitekterna är redo och har kunskapen). Detta är en av de viktiga sakerna 
inför framtiden, för att möjliggöra mer rena material längre ner i flödet. Lågt hängande 
frukter är även att ställa krav kring minskat byggspill (kanske till och med nära 0-
tolerans inom vissa områden?!) – genom att måttbeställa eller standardisera.   

• Acceptans från användarna – genomtänkt kommunikation. Vill hyresgäster bo i ett hus 
med återbrukade/återvunna produkter? Vid nyproduktion och renovering, om man 
använder återbrukade produkter, då ska det inte bara fungera tekniskt, det måste 
finnas en acceptans hos hyresgästen att det finns återbrukade produkter. Här hade jag 
en diskussion med ett internationellt nätverk inom allmännyttan (Euronet), där en av 
deltagarna funderade kring för- och nackdelen med att kommunicera det till 
hyresgästerna och att involvera dem i processen (eller ej). Jag tror själv att 
kommunikation (och goda exempel) är viktiga, MEN att man måste göra det jäkligt bra 
och genomtänkt, inte minst om man vill ha en långsiktig effekt och förståelse för 
hållbarhetsfrågorna hos hyresgästerna. Här finns det exempel från skolans värld, 
gällande kommunikation (eller icke-kommunikation) om vegetariska måltider. Den 
kortsiktiga effekten kan ibland bli bättre om det inte kommuniceras…. Men större 
oklarhet finns kring den långsiktiga effekten (om inte barnen förstår varför de äter 
vegetariskt). Det finns också goda exempel på kommunikationens betydelse inom våra 
egna verksamheter, som inrett med återbrukade (och redesignade) möbler. 

 
Vilka flöden är viktigast för att få svenska städers inom planetens gränser ur ett bygg och 
anläggningsperspektiv?  
Vi ser på flöden över livscykeln:  
• Inköp och upphandlingar - Undvika onödiga jungfruliga materialuttag 
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• Innehavande – underhåll vilka verktyg behövs internt för att förlänga livslängden av det 
vi redan har i bruk 

• Grön avveckling – vilka andra kan återbruka eller materialåtervinna? 
• Policy, organisationsutveckling, rutiner, attitydfrågor. Detta gäller många olika flöden; 

livsmedel, byggmaterial, möbler, textil, osv. Att vi ritar nya realistiska framtidsbilder. 
Vart vill vi, så vi kan samordna oss mot något som är konstandseffektivt och smart. 

• Att vi börjar räkna och prioritera. Både koldioxid och avfallsmängder, så vi får med 
materialavtrycket. Vi arbetar med ett RISE-projekt för städers materialavtryck. Göteborg 
har en klimatgubbe som visar den offentliga och konsumtionens avtryck för olika delar. 
Vi ska ta fram en materialgubbe som kommer visa stadens och medborgarnas 
materialavtryck baserad på livscykelanalys av flödena i staden. 

 
Vilken förändring skulle du vilja se för att skynda på en cirkulär omställning? ..och från vilket 
håll bör förändringen drivas? 

• Få in kraven på hög nivå i styrdokument. Våra planerare är så trötta på matriser och 
strödokument som kommer från sidan. Det är redan mycket krav att hålla reda på från 
lagstiftningshåll. 

• Ökat helhetsperspektiv - Hushållsavfall är en pytteliten del av helheten, ändå är det 
små flöden som förpackningar och tidningar som lyfts fram. Samtidigt har vi många 
exempel på att vi kommit lång i Göteborg när det gäller systemperspektiv, ett exempel 
är Sekelbo äldreboende som arbetat både skarpt och systematiskt. 

• Ökad samverkan lokalt, regionalt, nationellt, utifrån ett möjlighetsfokus. Tydligt 
nationellt stöd med resurser, lagstiftning, tydliga riktlinjer. Så gör vi det i praktiken. 
Testar. Det räcker inte heller att vi jobbar i offentlig sektor. Det skall vara lättare att 
följa efter eldsjälarna som tar de första stegen och vågar driva. Så vi slätar ut 
bucklorna i vägen. 

• Hur kan vi skriva om tillsynsreglerna så de underlättar för sekundära flöden? 
• Vi som stad kanske kan ta samhällsansvaret genom att själva driva verksamhet som 

Looprocks. Med lopprocks fick vi ett verktyg att hänvisa till för att få flöden att enkelt 
komma till rätt plats. Som vi skulle kunna använda för många andra typer av flöden. 

 

Johan Fagerqvist, rådgivare för deponerings- och avfallsanläggningar, Avfall Sverige 
 
Vilka hinder och påverkansfaktorer ser du för att skifta till en ökad användning av sekundära 
byggmaterial? 
• Miljöprövningsförordningen med sina prövningskoder för avfall i anläggningsändamål 

utgör ett hinder. Avfall delas upp i det som har ”mindre än ringa risk” (fri 
användning), ringa risk (anmälningsplikt till kommun) respektive ”mer än ringa risk” för 
tillsynstånds-prövningsnivån till länsstyrelse. 

• ”Mindre än ringa risk” kopplar till handboken ”Avfall i anläggningsarbete” som 
Naturvårdsverket tagit fram. Den som inte är påläst kan tro att riktlinjerna är tydliga. Men 
så är det inte. Det finns ingen som definierat vad ringa risk är när det gäller utsläppshalter 
och totalhalter. Vi har en miljöprövningskod för hela Sverige med ett centralt begrepp 
som alltså är odefinierat. Detta är ett jätteproblem. Avfallsveriges 
energiåtervinningskunder bad 2013 om en vägledning 6för slaggrus, därför har Avfall 

 
6 https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/rapportera/article/uppdaterat-beslutsstod-for-
atervinning-av-slaggrus-i-specifika-asfalttackta-anlaggningskonstruktione/ 
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Sverige tagit fram en vägledning och själva definierat väldigt specifikt vad som är ringa 
risk. Detta skulle kunna göras för flera sekundära materialflöden, även om våra 
medlemmars behov tydligt var just slaggrus.  

• Det behövs utarbetas specifika vägledningar för att sekundära material skall kunna 
användas i prakten. De behöver utarbetas utifrån tillämpningen - konstruktionen skall 
vägas in i den ringa risken. Vår vägledning är också utformad precis så. Den gäller ett 
specifikt material för en specifik tillämpning, vilket skedde i samråd med 
Naturvårdsverket som ville ha det just så. Saknas en sådan vägledning - och vår 
vägledning är rätt unik - är det enskilda prövningsärenden till respektive kommun som 
avgör om du får använda ett visst avfall eller inte. Vår tanke med vägledningen är att den 
skall bana väg för andra tillämpningar under miljöprövningskoden som är 
anmälningspliktig men vägledningen kan tjäna som referens när man anmäler till 
kommunens miljöprövningskontor.  

• Tillsynsvägledning - som ligger på Naturvårdsverket - är ett jättestort område, och 
naturvårdsverket har tyvärr inte en tillräcklig organisation för det stöd som behövs. 
Tillsynsvägledningen hanteras av en enstaka handläggare som sitter på kunskapen, slutar 
den personen skapas problem. Jobbet som handläggare är slitsamt med hög 
arbetsbelastning. I regel bygger entreprenören först och frågar sen. Det innebär att när 
tillsynen och avvägandet skall ske så ligger redan något i backen, vilket inte bara beror på 
okunskap utan är också en konsekvens av att entreprenörerna haft dålig vägledning. 
Därav byggs konstruktioner med mer eller mindre lämpliga material. Alla aktörer hade 
kunnat haft en helt annan trygghet och börjat dialogen kring det. När man sätter en 
lagstiftning och begrepp som ”ringa risk” följer också ett ansvar att tillsynsvägleda kring 
de frågorna. Många myndigheter famlar i mörker. Bland annat så tillförs ett antal 
miljoner till länsstyrelsernas tillsynsvägledning. När Naturvårdsverket saknar fungerande 
tillsynsvägledning kan man undra hur länsstyrelserna skall kunna tillsynsvägleda. De 
behöver kunna titta uppåt, i synnerhet när det gäller ouppklarade frågor som detta. Här 
har vi ett hinder. Naturvårdsverkets nya förslag på allmänna regler togs inte i första hand 
fram för att bringa tydlighet kring återvinningen utan för att vi stred mot EU-rätten, i det 
att vi inte hade regelverk som omfattade alla miljöfarliga verksamheter. Vi har i Sverige 
något som kallas U-verksamheter som i princip är oreglerade. De kan tillsynas vid behov 
men har inte anmälningsplikt och inte heller tillståndsplikt. Där tyckte man att det i alla 
fall borde behövas någon form av registreringsplikt för alla som omfattas av allmänna 
regler. 

• Inte ens miljöpolitikerna har kunskap om vilka flöden som har störst miljöpåverkan utan 
lägger fokus på helt andra saker. Många politiker talar om cirkulär ekonomi, men talar 
mest saker som förpackningar. De absolut största flödena ser man inte. 
Byggmaterialflödena är utanför debattfokus. Jämför med länder som Holland och 
Danmark. De har tagit sig an de stora flödena för länge sedan, medan Sverige har suttit 
lugnt i båten med sitt naturgrus och sin bergkross. När det gäller miljömålen och god 
bebyggd miljö, som boverket ansvarar för, ligger fokus på avfallshantering och hur 
insamlingsmöjligheterna ser ut av hushållsavfallet(!). Man pratar inte om att kunna 
ersätta nya material med sekundära råvaror när det skall byggas. Här borde 
Naturvårdsverket haft en större dialog med boverket kring hur det där miljömålet skall 
uppfyllas. Där har inte någon tydlighet kommit upp kring vad det miljömålet inrymmer.   

• SGU tittar inte på sekundära flöden som ett sätt att minska miljöbelastning vid utvinning. 
SGU är också en aktör, de ger ut en skrift vart annat år kring bergmaterialindustrins uttag. 
Där har de skrivelser om att motverka större uttag, men hur naturmaterial skulle kunna 
ersättas av sekundära råvaror är ur fokus för SGU. Det går troligen att härleda till brister i 
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regeringens styrning och regleringsbrevet. SGU kanske inte ser det som sin roll, utan 
pekar på att täkter skall koncentreras, men det handlar bara om uttagen. 

• Politikerna och Generaldirektörerna behöver lyfta blicken. Regleringsbreven bl a behöver 
bli tydligare. Frågan är vad som skulle krävas. Finland inför nu en ny lagstiftning, likt den i 
Danmark. Lagstiftningen anger för material som Jord, slaggrus, tegel, mm under vilka 
förutsättningar och var de kan användas som sekundära råvaror. Danskarna tittar på 
lakbarhet, inte som vi i Sverige, totalhalter. Det är inte troligt att Naturvårdsverket påtalat 
betydelsen av sekundära flöden, som slaggrus, till departementet. Departementet 
arbetar inte alls med dessa frågor! Totalhalterna är sällan relevanta för riskbedömningen. 
Naturvårdsverket kämpar för giftfrihet utan att verka ha tittat på konsekvenserna eller på 
frågan utifrån en livscykelanalys. Vissa flöden måste förstås destrueras, tillexempel flöden 
med organiska miljögifter som behöver gå till energiåtervinning. Men det är skillnad 
mellan risk och innehåll. 

• Det är för lätt att deponera. Svenska Regeringens beslut om att vi skulle sluttäcka våra 
deponier är också en sak som bromsar. Otroligt stora mängder material går in till 
deponierna, vilket har gjort att både politiker och handläggare har känt att de kan sitta 
lugnt i båten, och inte tänka så mycket. Danmark har en helt annan syn på deponierna. 
Där skall de farliga ämnena dräneras ut först innan de täcks av jord.  

• Krav på kontroller är viktigt. Det faktum att det finns mer och mindre seriösa aktörer som 
har gjort att myndigheterna dragit öronen åt sig när det gäller avfall i anläggningsarbeten. 
Mindre än ringa risk innebär fri användning. Dokumentationskraven drabbar inte oseriösa 
aktörer som hävdar mindre än ringa risk. När det gäller de inerta deponierna är a och o 
att ställa krav på kontrollen, snarare på någonting annat.  Det är inte samma riskaspekter 
som på en större deponi där det är väldigt viktigt med lakvatten, uppföljning av gas mm. 
På de inerta anläggningarna skall man se till att det kommer in rena material som inte ger 
lakpåverkan på vatten och liknande, och som dessutom kan gå ut ur anläggningen 
förhållandevis rena igen så det inte blandas in något annat mer förorenat. 

 
Vilka flöden är viktigast för att få svenska städers inom planetens gränser ur ett bygg och 
anläggningsperspektiv?  
• Lättförorenade massor är en viktig resurs för att avlasta nya resursuttag, och mängderna 

är mycket större än statistiken visar. Mörkertalen är stora. Vi kommer från en oklarhet i 
hur jag får använda mitt material, vilket också kan spela in i att volymerna inte 
rapporteras. 

• Sekundära material för betong är ett stort flöde. 
• Slaggrus är inte ett så stort flöde, bara uppemot en miljon ton, men det medför en stor 

koldioxidsänka genom karbonatiseringsprocessen av askan. Det syns tydligt i exempelvis 
Sysavs miljöredovisning. Ska slaggruset deponeras istället för att återvinnas förlorar du 
stora delar av koldioxidabsorberingen och vi får en dubbel onytta så att säga. 

 
Vilken förändring skulle du vilja se för att skynda på en cirkulär omställning? och från vilket 
håll bör förändringen drivas? 
• Naturvårdsverket borde gjort/göra specifika vägledningar för specifika avfallsslag, 

förbränningsrester, förorenade massor. Det hade gjort det lättare att motivera för 
tillsynsmyndigheterna vad som gäller. Vi är de enda som arbetar med frågan, men kan 
inte råda över hur rapporterna tas emot.  

• Myndighetssamverkan med branschen för en nationell plan som Nederländernas Green 
deals, där man kommer överens om saker som att ” renar vi till de här nivåerna kan man 
använda massorna i dessa anläggningsändamål”. Detta gör att alla får en tydligare 
målbild. Det är en nationell fråga och inte en bransch eller myndighetsspecifik fråga. 
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Nationella regler är den stora möjligheten. Det har man sett i Danmark, och det kommer 
vi förhoppningsvis se också i Finland med deras nya lagstiftning. Finland är ett 
intressantare fall än Danmark för de har förutsättningar som liknar de vi har i Sverige. 

 

Carl Zide, Massbalans AB, fd Loop Rocks (NCC) 
 
Vilka hinder och påverkansfaktorer ser du för att skifta till en ökad användning av sekundära 
byggmaterial? 
 
• När det gäller de stora materialflödena som också står för de stora utsläppen är det fyra 

saker: Tillståndsprocessen. Upphandlingsprocessen. Konkurrenssituationen och 
Affärsmodellerna. 

• Tillståndsprocessen fungerar dåligt i Sverige. Istället som i exempelvis i Storbritannien 
låta proffs utföra tillsynen har vi tjänstemän utspridda över flera hundra 
miljötillsynsenheter som alla gör på sitt sätt och som dessutom har dåligt stöd av 
Naturvårdsverkets inkompletta och fragmenterade regelverk. Eftersom deras stöd för 
miljöriskbedömning är dåligt - och ofta deras kunskaper - så väljer folk att säga nej. Då 
riskerar de inte att göra fel. Så det handlar om att få fram en nationellt samordnad 
tillståndsprocess baserad på miljörisk. Lustigt nog har Naturvårdsverket nu - i går - 
kommit ut med sin första del av regeringsuppdraget med förslag till allmänna regler. De 
kör ju på MRR, att det skall vara samma egenskaper som jungfruligt material. Fast vi vet 
att asfalt inte har samma egenskaper, inte betong heller. De har förhöjda zinkhalter, osv. 
Det handlar inte om att återanvända helt jungfruliga material! Detta kommer INTE leda 
till att vi uppfylla någon av regeringens målsättningar med det uppdrag de gav för två år 
sedan: regelförenkling och ökad återvinning.  Om förslaget antas hösten 2021 så kommer 
Sverige INTE bli mer cirkulärt och det kommer inte bli enklare för majoriteten av 
aktörerna. Intressant är att asfalt särbehandlas. Det juridiskt bindande gränsvärdet för 
sortering, bearbetning och lagring av asfalt blir enligt förslaget 10 mg PAH per kg asfalt 
vilket med andra ord inte kommer att kräva anmälan eller tillstånd (i Finland är 
motsvarande värde 20 mg). Idag är det "fri användning" under 70 mg, så det innebär 
ingen lättnad, men asfalten behöver inte provtas för andra föroreningar om ingen 
särskild anledning finns. Samordnad Nationell miljöriskbedömning. Det är den första. 

• Upphandlingarna gynnar inte innovatörer Den andra frågan rör upphandling. I Sverige har 
vi möjligheter enligt lagen att ställa krav på EPD:er, klimatpåverkan, osv. Det finns inga 
hinder för gröna upphandlingar. Trafikverkets upphandling av järnvägssliprar innehåller 
exempelvis ett miljöbonusprogram. Men det är tydligen jobbigt för upphandlarna, så vad 
som görs istället är att kopiera föregående upphandling. Därför blir projektörens 
föreskrift ”bergkross”, fast det skulle fungera lika bra med betongkross. Men det finns 
inte med som ett alternativ. Upphandlingarna bygger dessutom ofta på totalentreprenad. 
Jämför med Norge, där vägverkets motsvarighet utformar upphandlingarna för att gynna 
många små aktörer, bl a genom att dela upp vägsträckorna så det blir fler och mindre 
upphandlings objekt. 

• De dominerande aktörerna saknar starka incitament till förändring Det är också så att vi 
har ett konkurrensproblem. Det största och vertikal integrerade företagen får de flesta 
kontrakten och har mindre att vinna av sekundära flöden eftersom de äger de jungfruliga. 
Det är inte så att de inte vill gå mot hållbarhet men de ekonomiska incitamenten att gå 
fort fram och driva på finns hos de mindre aktörerna. Stålindustrin är ett föredöme, där 
är de ett tiotal aktörer men de har haft visionerna och deras biprodukter 
(slaggprodukterna kallas hyttsten) går in som vägmaterial och skapar marginalintäkter 
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utan att kannibalisera på stålindustrins övriga intäkter. Det finns en utmaning inom 
byggsektorn som är unik för Sverige. Om vi tittar på andelen vunna kontrakt från 
Trafikverkets större upphandlingar i Sverige så tillfaller 60% fyra bolag. Motsvarande 
siffra i Norge och Danmark är 30% och i USA 10%! Så vi har en extra utmaning i Sverige, 
vilket också påverkar kulturen, och kanske innovationstakten. Ericssons investeringar har 
länge legat runt 15% av nettoförsäljningen, inom byggbranschen är motsvarande siffra 
runt 1%. 

• Affärsmodellerna är inte till hjälp. Det fjärde problemet är att Affärsmodellerna är 
knepiga. Ofta är prissättningen sådan så att risken förs över till slutkunden, exempelvis 
genom prissättning per timme, istället för pris för funktion. Och marginalen är ofta, inte 
alltid men ofta, relaterad till omsättningen. Detta sänker intresset för att sänka 
kostnaderna. När funktionen istället är bas för prissättningen kan det skapa delade 
incitament att finna den bästa lösningen, till skillnad från löpande räkning. Det behövs en 
översyn över hur affärsmodellerna ser ut. Exempel på nya innovativa digitala verktyg 
inom byggbranschen är Buildsafe (byggkommunikation och säkerhet), buildflow (inköp 
och prissättning), fieldly (byggprojekthantering). 

 
Sammanfattningsvis - Sverige har kanske sämst förutsättningar i världen för att ta vara på 
sekundära råvaror. Vi har 1) oändliga råvaror i form av berg, sten och skog (tror vi), 2) och vi 
har fragmenterade regelverk med 300 miljötillståndsenheter, med olika tolkningar som 
skapar osäkerhet. Dessutom saknas tydlig nationell vägledning 3) Tillsynen genomförs av 
tjänstemän istället för proffs, i kontrast till exempelvis Storbritanien 4) Avfallslagstiftningen 
tillämpas på ett sätt som blockerar sekundära råvaror. 
 
Vilka flöden är viktigast för att få svenska städers inom planetens gränser ur ett bygg och 
anläggningsperspektiv?  
Ur CO2 och energiperspektiv:  
• Cementproduktion där HeidelbergCementa gör mycket forskning för att få 

produktionen CO2-neutral, ca 5% av Sveriges utsläpp kan elimineras. 
• Öka återvinningen av sekundära material för de stora tunga flödena av bergmaterial; ca 

1-1.5% av våra utsläpp kan elimineras. 
• Använd alternativa isolermaterial med samma funktion vid isolering av husgrunder. 

Minska husets koldioxidpåverkan med ett par procent. 
 
 

Tabell från Carl Zide, Massbalans. Sammanställning av UEPG, MPA och UNPG
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Kommentar till sekundära flöden - det finns ingen myndighet som har laglig möjlighet eller 
kompetens att samla in komplett data varken för balastproduktion eller överskottsmaterial. I 
Sverige är vi sämre än i flera andra länder. Det närmaste vi kan komma är siffror från de 
europeiska balastleverantörerna som jag har uppdaterat med aktuella siffror från Frankrike 
och Storbritannien. Det är vanskligt att publicera statistik om man inte har riktiga källor, 
siffrorna nedan är inte kompletta, men ovanstående diagram kan ge en grov bild över 
rankingen i Europa. Nedanstående diagram ger en grov överblick över massorna relativa  
storlek. 

Diagam från Carl Zide, Massbalans AB 

 
 
Den verkliga materialåtervinning där sekundära material ersätter jungfruliga material är liten. 
Enligt de europeiska balastleverantörerna UEPG så ligger nivån i Sverige på 3%. Jag uppskattar 
att den är något högre eftersom substitution ofta sker utan att kunden känner till det eller att 
det rapporteras in. En optimistisk siffra i Sverige är troligtvis runt 10% och det är runt hälften 
av genomsnittet i Storbritannien.  
 
Summa summarum så har vi mindre riktig materialåtervinning i Sverige jämfört med Finland, 
Danmark, Tyskland, Österrike, Holland, Belgien, Frankrike och Storbritannien. Och vad som 
förenar alla dessa länder är att de har en moderniserad avfallslagstiftning byggd på 
miljöriskbedömningar, en effektiv tillsynsorganisation med spårbarhet och i alla toppländer så 
har man också infört end-of-waste-kriterier. 
 
Vilken förändring skulle du vilja se för att skynda på en cirkulär omställning? och från vilket 
håll bör förändringen drivas? 
• Se svaren ovan 
 

Per Murén, Senior Advisor, NCC 
Vilka hinder och påverkansfaktorer ser du för att skifta till en ökad användning av sekundära 
byggmaterial? 
• Mod, som Göteborg. Våga göra annorlunda än andra. Rädsla för att göra fel i 

förhållande till alla upphandlingsförordningar kan vara ett hinder. Det krävs modiga 
individer inte bara från beställarhåll utan även deras rådgivare. 

• Praktiska hinder. Var skall man vara någon stans. Hanteringsupplag behöver finnas 
nära exploateringsområdet i fråga.  

• Tillstånd. Behövs det. Det kan finnas en vilsenhet vad som gäller med anmälningsplikt. 
• Kunskap. Kunskap saknas bland aktörerna, även utförarsidan vet för lite om hela 

systemet. Det har drivits många projekt kring sekundära material. Det finns mycket att 
läsa. Exempelvis på SGI.  
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• Planering. När hamnen skulle byggas i Värtan byggdes den 2-3 år innan Norviks hamn i 
Nynäshamn. Nu ligger det stora mängder sprängsten i Nynäshamn som kunde använts 
i Värtan, som istället valde ett annat (troligen dyrare) byggsätt där 
sprängstensöverskottet inte behövde. 

• Accept och karaktärisering för sekundära materialflöden, trots att de inte är exakt som 
jungfruliga. Det spelar kanske ingen roll om de sekundära massorna innehåller lite 
tegel eller trä. 

• Anvisningar – vad som kan användas var och under vilka omständigheter så de 
sekundära materialen kan tas till vara. 

 
Vilka flöden är viktigast för att få svenska städers inom planetens gränser ur ett bygg och 
anläggningsperspektiv?  
• Klimat och Energi är det man pratar om mycket, att det är där man måste börja. 

Tanken är väl den att om vi fixar det så löser det andra sig också. 
• Det görs en del intressant kring biodiversitet, när det gäller sprängsten och grustäkter. 

Det är också ett viktigt område att fortsätta arbeta med.  
 

Pär Åhman, Forskningschef, Sveriges Byggindustrier 
Vilka hinder och påverkansfaktorer ser du för att skifta till en ökad användning av sekundära 
byggmaterial? 
• Kostnad. Det finns risk att sekundära material blir dyrare. För dyrt. Den andra är risken 

som både fördyrar och begränsar användningen.  
• Kontaminering, och det finns exempel på stora problem, exempelvis när det gäller 

sjukhus. Det finns risk att materialen är kontaminerade på något sätt. 
 
Vilka flöden är viktigast för att få svenska städers inom planetens gränser ur ett bygg och 
anläggningsperspektiv?  
• Pass 
 
Vilken förändring skulle du vilja se för att skynda på en cirkulär omställning? och från vilket 
håll bör förändringen drivas? 
• Bredare perspektiv. Risk att människan missar risker, människan och funktionen 

hamnar i skymundan. Det som nu kallas cirkulär ekonomi det kallade vi återvinning 
och återbruk i slutet av 80 talet. Då var perspektivet bredare än idag, nu är 
perspektivet främst på energi och klimat.  

• Att finna sätt för att få ekonomi i de sekundära flödena. I slutänden måste folk ha råd 
med bostäderna, och ekonomin är inte lätt när tillgänglighet, skala och risker fördyrar 
de sekundära flödena. 

Paula Lindgren, SGU 
Vilka hinder och påverkansfaktorer ser du för att skifta till en ökad användning av sekundära 
byggmaterial? 
• Lagstiftning och regelverk  
• Tillgänglighet och Pris 
• Kunskap och forskning kring hur och var de sekundära materialen kan användas 
• Tradition och kultur 
• Infrastruktur, att det saknas infrastruktur som kan fascilitera de sekundära materialen 
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Vilka flöden är viktigast för att få svenska städers inom planetens gränser ur ett bygg och 
anläggningsperspektiv?  
• De flöden som finns att tillgå lokalt  Urban geology metodik karaktäriserar och 

klassificerar material som finns att tillgå i staden och till vad de kan brukas 
• Stadsnära logistik med terminaler som är mobila och anpassliga efter de sekundära 

flödena 
• Stadsplanering som möjliggör flödesdynamik med ytor mm anvisade i närheten av 

bygg och rivningsområdena. 
 
Vilken förändring skulle du vilja se för att skynda på en cirkulär omställning? och från vilket 
håll bör förändringen drivas? 
• Vi skulle behöva bli bättre på Urban Geology för att skapa resurseffektiva 

återvinningsflöden, vi verkar ligga efter andra länder. Tex Storbritanien med sin 
Brittiska Urban Geoscience  
 

Åsa Lindgren, Trafikverket 
 
Vilka hinder och påverkansfaktorer ser du för att skifta till en ökad användning av sekundära 
byggmaterial? 
• Anvisningar o struktur. Det är grundläggande att den som tillhandahåller ett material 

också kan presentera till vad materialet är lämpligt och vilken metod som skall 
användas. Det bör också kopplas till projekteringsanvisningar: hur materialet används, 
hur packar du det osv. Tänk dig att du skall bygga något hemma. Du vill veta vad det är 
för material du sätter i väggar och tak. Det räcker inte med att komma med till 
exempel en aska och säga den är ”bra”. De som tillhandahåller materialet bör också 
tillhandahålla en anvisning för Hur det skall användas tillsammans med en 
Kvalitetsdeklaration. Det är en fördel om materialet kan beskrivs som en byggprodukt. 
Byggande av vägar och hus följer en rad krav. Det har gjorts en hel del forskning kring 
energiaskor och andra restprodukter. Vi har har också testat olika material i, 
framförallt vägar. 

• Avfallsstämpeln. Användning av material som betraktas som avfall ska anmälas till 
berörd kommun. Vilket beslut som kommunen kommer att ta är osäkert och kräver en 
väntan om sex veckor. Denna osäkerhet gör det enklare att istället använda det 
traditionella materialet oftast en naturprodukt såsom ballast från en täkt. 
Istället för att beakta reella risker sätts ofta låga riktvärden, ibland lägre än för 
jungfruliga material. För att göra en riskbedömning behöver du titta på 
exponeringarna. Finns det en reell exponering för människa, djur, natur? Finns det en 
reell utlakningsrisk. Om man inte lägger med de aspekterna kan man inte tala om ett 
riskbegrepp och säga att något utgör mindre än ringa risk.  

• Man behöver också tydlig målsättning. Precis som man har på andra områden. Att vi 
ska öka återvinningen. Att Trafikverket utarbetat regler för återvinning av Asfalt, 
Betong beror på att det är material vi använder mycket. Hyttsten, som är luftkyld 
masugnsslagg ett material vi använt mycket sedan 70 talet och därför vill vi ha 
kvalitetssäkrat inför användning. De nationella målen för ökad återanvändning är 
tämligen svaga. Det känns inte som vi kommer framåt med att få igång de cirkulära 
flödena.  

 
Vilken förändring skulle du vilja se för att skynda på en cirkulär omställning? och från vilket 
håll bör förändringen drivas? 
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• Samverkan från politiskt håll. Att återvinning och undvikande av uttag av nya 

naturresurser görs tydlig i uppdragen till myndigheterna. Sen måste det åligga  
• Den som genererar restprodukter att kvalitets säkra dem. Den som t ex genererar en 

energiaska borde se till att de ser till att de kan tillhandahålla en bra restprodukt. De 
kanske inte bara ska titta på energivärdet i processen.  

• Kraven måste hänga ihop. Det tillåts tyvärr högre halter i nya material än i återvunna. 
När det gäller nya produkter ligger i regel de europeiska och svenska på 1% eller 0,1% 
av olika farliga ämnen. Det är samma nivåer som när ett avfall övergår till avfall klassas 
som farligt avfall Det är svårt att få igång rena cirkulära flöden när man styr hårdare 
när något ska återanvändas än när produkten är ny, istället för tvärt om. 
 

 
Det senare kanske kan vara svårt för den som river ett hus en annan byggt? 
• Det kommer. Boverket har arbetat fram ett förslag till loggbok som syftar till att vad 

som byggs in i byggnader och infrastruktur identifieras när det är dags att riva. 
 

 

Martin Tengsved, SWEROCK  
 
Vilka hinder och påverkansfaktorer ser du för att skifta till en ökad användning av sekundära 
byggmaterial? 
• Ekonomin är inte problemet - När det gäller ballast och beläggningsmaterial, inklusive 

betong är affärsstrategin i allt högre grad att producera materialen med återvunnen 
råvara. Då blir kvittblivnings-problematiken som många aktörer har, en möjlighet för oss 
att få tillgång till material – som vi, till skillnad från jungfruliga material, får betalt för – 
samtidigt som vi kan fullföra vårt huvuduppdrag att förse vårt producerande segment 
med en alternativ råvara som uppfyller deras krav på teknisk- och miljöprestanda.  För 
de materialen vi producerar, sand och grus, och i storstadsområdena är ekonomin 
gynnsam för sekundära material. Du får även för rena schaktmassor 100-150 kronor per 
ton med dig in! Det kan du göra mycket bearbetning för. Vi har sagt att för att få snurr 
på detta så behöver vi leverera produkter till grus och bergverksamheten som 
motsvarar de som de själva producerar, fast till ett pris som är lägre än deras 
självkostnad. 

• Kultur och styrning i byggbranschen är ett problem - Hela byggbranschen är otroligt 
produktionsorienterad. Man ser inte sitt jobb som i första hand att göra fantastiska 
produkter, utan att i första hand bedriva bergtäkt. Man tappar kundperspektivet. Det 
kunden efterfrågar och betalar för är materialen och produkten. Hur vi bedriver 
bergtäkt är inte kundens egentliga intresse. Tvärt om, kan vi visa att vi producerar på ett 
mer hållbart sätt kan kunden värdera produkterna högre. Produktionsorienteringen 
gäller hela branschen både när det gäller styrning och i sin kultur. Det gör att nya 
produktionssätt får det svårt. Därför är det viktigt att erbjuda sekundära material som 
direkt stärker affären för den som producerar. 

• Brist på marknads och utvecklingsfokus i branschen - Idag används ganska 
högkvalitativa ballastprodukter i sammanhang som ställer väldigt låga krav på tekniska 
egenskaper. Du behöver inte använda prima makadam för att grusa en uppställningsyta 
för uppställning av bodar. Du skulle egentligen kunna använda betongkross lika gärna. 
Sen är det så om vi tar betong som exempel. Vi gör legoblock av spillbetong som vi får 
betydligt bättre betalt för än om vi krossar betongen och säljer denna krossade betong 
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som fyllnadsmaterial. Det är 10-20 gånger bättre betalt per ton. Så produktutveckling 
och förädling till den produkt som är mest värdeskapande är en viktig fråga. Nu används 
ofta de återvunna materialen till de mest lågvärdiga tillämpningarna. Vissa sekundära 
material kunde vi säcka och sälja i bygghandeln istället för att använda som 
rörgravsfyllning. Sandtänkterna är på väg att ta slut. Tittar vi på byggbranschens 
investeringar i digitalisering så är det bara jaktbranschen som investerar mindre än oss. 
Det finns strukturella utmaningar i att förstå marknadens behov och driva utveckling. 

• Omogen bransch när det gäller sekundära flöden skapar bilden av att sekundärt är dyrt- 
Branschen är omogen i sättet att producera med återvunnen råvara. Miljöparametrar är 
inte det svåra för branschen- hur föroreningssituationen ser ut och skall hanteras. Men 
är omogen i att ta hänsyn till de sekundära materialens tekniska egenskaper. Det vill 
säga hur mycket sand finns i det här? Hur mycket är sten? Vad är det för sorts sten som 
finns i det här materialet?  Utan när alla möjliga varianter av schaktmassor och jordar 
blandas blir den sekundära råvaran så långt ifrån sin potential som möjligt. Så 
produktionsmetoderna skapar osäkerheter som behöver kompenseras i prissättning. Så 
genom att få koll på vad som går in och styra efter det ger stora möjligheter. Aha! 
Sopsand – så grymt… Det kan vi betala 20 kronor per ton för. Eftersom vi vet att med en 
väldigt låg produktionskostnad producera ett material vi kan sälja för 150 kronor per 
ton. Men blandar du den där sanden med någon schaktmassa då är den möjligheten 
förstörd både till den enkla produktionskostnaden och till den högvärdiga produkten. 
Du får aldrig betalt för att lämna något till en deponi. Men kan vi betala för i alla fall 
vissa av materialen hamnar vi i ett helt annat läge. Det finns ett intresse för att köpa 
återvunna material på ett kvalitetssäkrat sätt.  

• Myndighetsutövningsrelaterad osäkerhet. Olika kommuner tolkar och tillämpar lagar, 
regler och tillämpningar på olika sätt vilket bidrar till osäkerhet och försvårar.  

• Naturvårdsverkets allmänna regler riskerar att ge samma effekt som när de generella 
riktvärdena för KM och MKM i saneringsarbeten kom. De var tänkta att användas som 
en utväg när man inte gör en platsspecifik bedömning. Alltså här anser vi att det räcker 
att sanera ner till den här nivån för att eliminera risken. Istället gör myndigheterna det 
väldigt enkelt för sig och anser att vi skall sanera ner till de generella nivåerna för då har 
de sitt på det torra. De tillämpar de generella riktvärdena där det finns både hängslen 
och livrem och noll-risk oavsett om det är rimligt eller ej. Samma sak hände med 
Naturvårdsverkets handbok för återvinning av avfall i anläggningsändamål. Vi skulle 
kunna pröva vartenda enskilt fall med den där handboken att falla tillbaka på om du inte 
ville pröva. Men här blev det också så att i prövningarna applicerade de handbokens 
generella riktvärde i alla fall. Det är risken med de allmänna reglerna. Även om du väljer 
att få din tillämpning prövad att man börjar applicera de allmänna reglernas 
kvalitetsbegränsningarna som du får ta in till en avfallsanläggning. Det skulle vara helt 
förödande! I dess nuvarande utformning är dess enda fördel att naturvårdsverket kan 
anses efterleva EU:s lagstiftning. Risken är att den omvända risken att de allmänna 
reglerna tillämpas som skyddsåtgärder när du får tillstånd. Det blir helt befängt. Det 
reglerna säger är att du inte får ta in något som liknar ett avfall till en avfallsanläggning. 
Det är helt bakvänt. Vad är då poängen?  

• Naturvårdsverket skapar problem av något oproblematiskt När det gäller handboken 
problematiserar Naturvårdsverket något som är oproblematiskt. Det blir jättefel. Du kan 
knappast hitta ett enda fall där förorenade massor lett till ett miljöproblem när du 
hanterat det. Titta på Ragn-Sells deponicell i Högbytorp där du deponerar massor över 
farligt avfall-nivå. Lakvattnet håller ju dricksvattenkriterier utom för lite Nickel som var 
20% över gränsen. Det lakar inte! Det säger sig själv. Det som eventuellt en gång i tiden 
hade lakat är ju vattenlösligt och har då redan försvunnit. Föroreningarna är bundna i 
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materialet. De utgör ingen risk, när du hanterar det som ett avfall. Det kan vara en risk 
om du skall odla morötter eller ha det i en sandlåda där barn äter sanden. Då kan det 
vara en risk. Men när det hanteras som ett avfall innebär det ingen risk, varken för hälsa 
eller miljö. Någonstans får Naturvårdsverket ändå förutsätta att även de aktörer som 
hanterar avfall gör det yrkesmässigt. Att de inte har barn som leker där, äter materialen 
och aktörerna odlar inte morötter i ett avfall medan de hanterar det. Det är det 
Naturvårdsverket bortser från, istället säger de att föroreningar inte får förekomma. Då 
kan man omöjligen hantera det på ett sätt som kan sprida föroreningar. Det är i och för 
sig rätt. Men är det skäligt? Eller är det att dra det lite väl långt? 

 
Vilka flöden är viktigast för att få svenska städers inom planetens gränser ur ett bygg och 
anläggningsperspektiv?  
• Minska transportbehovet Produktionen av stenmaterial är inte så koldioxidgenererande 

som transporterna. Det körs väldigt mycket sånt material kors och tvärs och längre och 
längre sträckor. 25% av allt gods som transporteras på vägarna är sånt här material, drygt 
130 miljoner ton. Detta sliter på vägar och skapar många andra samhällsekonomiska 
effekter. 

• Biologisk mångfald Sekundära materialval kan skapa mer livskraftiga miljöer. Vilka 
biotoper kan gynnas och hur kan täkterna och våra materialval bidra till biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster? På täkterna arbetas det med biologiskmångfaldsplaner 
för att systematiskt säkerställa att de åtgärder som är möjliga genomförs. Det är ett 
koncept som skulle kunna expanderas vidare, inte bara vid utvinning utan även vid bygg 
och anläggning i projekt som vi utför. Går det att förstärka ekosystemtjänsterna när vi 
ändå är här och bygger en vägetapp?  

• Övergödningen är ingen stor fråga för de här materialen och den här branschen 
• Föroreningar gäller snarare metallmaterial än materialen vi talat om, om det inte är så att 

man springer på ett berg med naturligt höga halter av arsenik. Föroreningsfrågan kopplad 
till planetens gränser blir ingen stor fråga här. Vi försöker snarare lösa de föroreningar 
som uppstått i andra branscher genom att återvinna deras schaktmassor, grus och sten 
på ett säkert sätt och plocka bort de förorenade fraktionerna. Vi skapar inte föroreningar. 

 
Vilken förändring skulle du vilja se för att skynda på en cirkulär omställning? och från vilket 
håll bör förändringen drivas? 
• Likvärdiga villkor för sekundära som jungfruliga material. Naturvårdsverket har varit 

tydliga i att de inte tänker vägleda i end-of-waste frågan. Frågan är hur kan vi som 
bransch få stöd i att de produkter vi producerar av återvunnet material får en korrekt 
miljöriskbedömning? Kvalitetsstandarder finns för den här typen av material. Det är fel 
att göra miljöriskbedömningen utifrån Naturvårdsverkets generella riktvärden. Dessutom 
jämförs inte de jungfruliga materialen med dem. De jungfruliga materialen sätter i 
praktiken standarden för vilken miljöbelastning som är acceptabel. Bygger du en väg och 
lägger asfalt, kommer den ha en viss påverkan på miljön. Det sätter nivån för återvunna 
alternativ. Vi behöver kunna säkerställa att den återvunna inte läcker mer. Det är också 
vad avfallsdirektivet säger om end-of-waste. Det skall vara en produkt som det finns en 
marknad för, den skall ha motsvarande tekniska funktioner och den skall inte innebära 
någon större risk för människors hälsa eller miljö.  Vi behöver alltså testa det vi bygger 
idag, vad läcker dom? Och vi behöver testmetoder så vi kan testa motsvarande produkt 
av återvunnet material. 

• Vägledning för riskbedömning som är relevant. Du kan inte se en asfaltbeläggning som 
ett material. Asfalt är ett material men själva vägen behöver betraktas som en vara, om 
du utgår från produktlagstiftningen. Den skall användas på ett visst sätt. Så länge du 
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använder den på det sättet skall den inte innebära risk för hälsa eller miljö. Du skulle 
kunna bygga den i koppar utan att den skulle läcka så mycket mer, men gör du en 
totalhalts-analys skulle den innehålla stora mängder metaller. Men det är inte det som är 
det relevanta. Totalhalterna är inte samma sak som risk. Relevant riskprövning är viktigt 
att titta på, så myndigheter kan vägledas i det avseendet. 

• Enhetlig och korrekt tolkning av lagar och regler Hur man tolkar lagar och regler är viktigt 
att få ordning på så att vi kommer ifrån den slentrianmässiga användningen av reglerna 
som Naturvårdsverket arbetat fram när det finns möjlighet att göra platsspecifika 
bedömningar. Det skulle kunna göras tillsammans med en stad. SBMI har ett projekt för 
bedömning stöd för återvunnet material som är en pusselbit. 

• Standarder för teknisk klassificering av restmaterial, asfalt som bryts upp, schaktmassor, 
betong – Undersökning för återvinning utifrån ett tekniskt perspektiv. Vad innehåller det 
för typ av material? Asfalt, till exempel, innehåller flera olika sorters sten. Det kan finnas 
väldigt högvärdig sten som skulle kunna tas om hand och brukas för ny, högvärdig asfalt.  
Det finns standarder för föroreningar, men vi skulle behöva arbeta med 
branschstandarder som rent tekniskt klassificerar olika schaktmassor skulle kunna vara till 
hjälp för att flödena skall hitta rätt. Då går det att förstå att - Det där materialet kan vi ta 
emot här. -Det behöver du inte köra till deponi. De tekniska egenskaperna är intressanta 
egentligen oberoende av föroreningssituation. Föroreningarna kan vi lösa men vi kan inte 
lösa lera. Lera kan vi aldrig bli av med, det vill vi inte ha. Men sand vill vi ha. Då spelar det 
inte så stor roll hur mycket förorenad den är. Det har vi teknik som kan hantera, där 
föroreningarna avskiljs 

• Det upp till oss i byggsektorn att ta fram sekundära, kvalitetssäkrade produkter. Innan vi 
satt de på marknaden och visar att de finns att köpa kan de inte skrivas in i 
förfrågningsunderlag och liknande. Innan det finns kommer det inte bli mer än en 
konceptuell önskan.  

• Reducera inte End-of-waste till en lösning på kvittblivningsproblem. Många 
problemägare, som Trafikverket kanske framförallt men även entreprenörer som 
hanterar mycket massor. De vill få lättnader för kvittblivning. Det är inte nödvändigtvis så 
att det leder till mer återvinning. Det skulle leda till förbättringar och 
kostnadsminskningar i de projekten, men när det talas om End-of-waste som lösning på 
ett kvittblivningsproblem tycker jag man är fel ute. Det skall vara enklare att använda 
rena massor i närheten av ett projekt utan att det måste finnas ”ett självständigt syfte” 
Ett exempel. Vi bygger en väg. Det schaktas upp jordbruksmark för vägen. I närheten 
finns en bonde som kan tänkas ta hand om jorden för att fylla ut ett sankt område som 
hon har och därmed öka möjligheten till skörd. Så söker man lov för det men får avslag, 
med motiveringen att den där bonden inte skulle köpt jorden och gjort utfyllnaden om 
det inte vore för att vi var här och grävde invid. Det får man alltså inte göra, eftersom det 
saknas ett så kallat självständigt syfte. I stället behöver jorden köras långa sträckor till en 
deponi. Det är också hål i huvudet. Men återvinning och end-of-waste handlar om en 
produktionsprocess, där kvalitetssäkring är en del. Du kan inte ta vilken jordhög som helst 
och den helt plötsligt är en produkt. Den måste genomgå någon form av kvalitetssäkring. 
De produkter du sätter på marknaden behöver ha en marknad som inte bara är lokal 
utifrån ett kvittblivningsbehov. Utan att det faktiskt ersätter någonting som produceras 
på något annat sätt. Det är olika frågor som blandas ihop. End-of-waste skall vara en 
lösning för att ersätta jungfruliga produkter med återvunna produkter. Så finns en 
kvittblivningsproblematik av rena massor, på landsbygden egentligen som leder till 
massor av onödiga transporter. Det är olika frågor. 
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Peter Andersen, Svenska Cement 
 
Vilka hinder och påverkansfaktorer ser du för att skifta till en ökad användning av sekundära 
byggmaterial? 
• Industrin kämpar emot. Det finns ett många stora företag som äger balasttäkter och som 

kommer förlora pengar på sekundära flöden. De tjänar sina pengar på att spränga bort 
berg och krossa för att tillverka betongmaterial. Sedan har du cementindustrin som 
kämpar emot. Tänk om vi skulle använda hälften så mycket Cement. Vad skulle hända 
med Cementa då? De är starka röster i standardorganen, och påverkar till exempel den 
Svensk Betongstandarden och dess tillämpning. Som ett exempel: i Danmark är 
miniminivån för cementmängden för vissa exponeringsklasser 150 kg. I Sverige är den 
200 kg. Rent teoretiskt skulle vi kunna gå ner till 50-70 kg i flera konstruktioner. Men 
standarden förhindrar det. Vi får inte gå under 200 kg. I framtiden måste vi fundera 
såhär. Antingen bygger vi som vi gjort med 150/200-tjocka väggar. Då får 5 personer bo i 
en etta. Eller så får vi fundera på hur vi bygger med mindre mängd material så 5 personer 
kan bo i en fyra. Industrin behöver större krav på sig! Som ett producentansvar, att man 
är tvingad att ta emot sina byggnader när de rivs. Det skulle innebära att man skulle 
intressera sig för lättare stommar. För att slippa få tillbaka 500 ton betong i onödan. Vår 
FoU baserar sig på detta tänk. Då blir inte diskussionen trä eller betong, utan vilken 
lösning är skonsammast för naturen totalt sett? Kanske hybridlösningar svaret istället för 
att springa åt ena eller andra extremen. Det handlar exempelvis om livslängd. 
Träindustrin kör sitt trä till förbränning och kallar det återvinning. Istället för att 
exempelvis flisa det och göra OSB-skivor. Det hade varit återvinning. Istället sågas ny skog 
ner som sedan flisas till OSB-skivor. 

• Politikerna förstår inte problematiken. Det fokuseras mycket på CO2 frågan. Det är fel 
grundfråga. Det är en resursfråga. Det gäller oavsett om det är betong eller trä. Den 
svenska skogen överutnyttjas med 15% redan idag enligt trähusrapporten. 
Resursslöseriet är fenomenalt stort! Det blir vilseledande att enbart titta på CO2. Politiska 
krav behöver se till helheten ur miljösynpunkt. Nu stannar kraven på att det skall vara 
hyresrättsnivå och solceller på taket. Det är bakvänt tänkt. Boverket ökar kraven hela 
tiden. Till exempel ljudkraven. Det är fel krav att höja. Energikraven exempelvis hade varit 
mer relevanta. Idag är det nästan omöjligt att bygga ett trähus utan en tung stomme på 
grund av ljud och brandkraven. Vi har tagit fram en vägg som väger en tredjedel, och drar 
en tredjedel så mycket resurser. Vårt betongrecept använder återvunnet material och är 
nere på CO2 utsläpp på 15% och har bättre miljöprestanda än ett trähus. Brand kraven är 
inga problem. Problemet är de överdrivna ljudkraven.  

• Ekonomin är viktigast. För det tredje så sitter politikerna i kommunen och förstärker sina 
kassor genom att kräma ut stora belopp i markanvisning. Det gör byggandet dyrt, och 
underlättar inte för sekundära byggmaterial. 

 
Vilken förändring skulle du vilja se för att skynda på en cirkulär omställning? och från vilket 
håll bör förändringen drivas? 
• Det första är att förstå standardiseringskommittéerna. Det finns en standard som heter 

SS-EN 206:2013+A1:2016. Det är i princip den europeiska standarden för betong. Så finns 
den svenska tillämpningen [SS 137003:2015]. Den europeiska standaren gäller 
föreskrifter saknas i den svenska tillämpningen. Det skulle det kunna finnas sekundär 
ballast för vissa produktserier som godkänt material. Trafikverket har en egen 
betongstandard. De har stor rådighet. De skulle till exempel kunna skriva om TK Bro så 
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den öppnar för restmaterial från produktioner som vi bestämt att vi skall ha. Det finns 
företag som skulle kunna ta fram produkter för dem! Vi har också det nya EU direktivet 
som klassificerat avfall från olika verksamheter. Där skall vissa flöden till SAKAB med höga 
straffskatter. Det öppnar för att återbruk kan löna sig som ett alternativ till destruering. 

• Ställ krav på att det skall vara återvunnet Så är det att miljöbelastning som behöver 
bedömas bredare än enbart klimat. Ska det förbrukas mer skall det vara återvunnet. Det 
finns ett bra incitament, 10 5000 kronor per kvadratmeter, så det blir ju 350 000 kr för en 
35kvm lägenhet, det skapar marginal för byggaren. Men kraven är inte genomtänkta. 
Även om returflödet har något högre CO2 på grund av transporterna kanske det ändå på 
totalen är bättre och borde ackrediteras som ett minustal för lättnader i annan belastning 
på ekosystem mm. Då kan värdet och intresset ökas för det kan hanteras inom 
utsläppsrättssystemet. Tänk hur värdefullt virke som vi skulle kunna få av gamla 
timmerstommar om vi gjorde plank av dem istället för att köra dem till värmekraftverk. 
Men det är klart det kräver annan logistik och planering. 

• Kommunerna behöver bli bättre på sina upphandlingar. De förstår inte vad de 
upphandlar. Dessutom fuskar de stora drakarna. Verkligheten ser inte ut som på deras 
papper, och undviker att investera. Trafikverket och kommunerna behöver driva 
utveckling, men det kräver att de kan upphandla genom partnerskap. Lägstaprismodellen 
vandrar ner så att underleverantörerna upphandlas på lägsta pris, så att marginalerna 
koncentreras högre upp.  
 

 
 

Skriftliga Svar 
 

Anna Ljungdell, Ordförande i Gröna städers Hållbarhetskommission 
 
Vilka hinder och påverkansfaktorer ser du för att skifta till en ökad användning av sekundära 
byggmaterial? 
•  Avfallstrappan bygger på ett linjärt synsätt. Om vi exempelvis kan ändra synen på 

avfall till en potentiell resurs så är en hel del vunnet.  
•  Upphandlingsfrågan är central då kravställning styr produktutveckling och 

affärsmodeller. Även val av upphandlingsmodell påverkar.  
 
Vilka flöden är viktigast för att få svenska städers inom planetens gränser ur ett bygg och 
anläggningsperspektiv?  
• Rimligen de som har störst påverkan på miljön, men det kommer krävas förändringar 

på systemnivå och att man använder sig mer av LCA istället för exempelvis att mäta på 
energianvändning hos en slutprodukt.   

 
Vilken förändring skulle du vilja se för att skynda på en cirkulär omställning? ..och från vilket 
håll bör förändringen drivas? 
• Med tanke på att cirkulär omställning väldigt mycket handlar om en systemförändring 

tror jag att förändringen måste drivas från offentligt håll, dels för att identifiera och 
snabbare hantera regulatoriska hinder och för att axla eventuella ekonomiska risker 
som alltid uppstår vid systemskiften. Ett sätt kan vara att stimulera fram fler 
funktionsupphandlingar som inkluderar krav på mer återvunna material (utan att 
nödvändigtvis specificera vilka) kan vara ett första steg. Om man ger visst ekonomiskt 
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stöd exempelvis till kommuner som vill delta och vara piloter i sådana så kan det göra 
att fler kommuner vågar testa nytt. Det i sin tur kommer att ställa andra krav på 
utvärderingsmodeller och uppföljningar, men det kan vara ett sätt att testa vilka 
lösningar man får, som sedan kan utvärderas mot vad man får vid mer traditionella 
upphandlingar. 

 

Björn Cederlind, ansvarig för nationella kunder inom byggsektorn på SUEZ 
 
Vilka hinder och påverkansfaktorer ser du för att skifta till en ökad användning av sekundära 
byggmaterial? 
• Samverkan - Ett av hindren är att materialtillverkaren och avfallsmottagaren står en 

bit från varandra, hela värdekedjan inom byggsektorn måste närma sig varandra som 
ett led i att öka varandras förståelse. 

 
Vilka flöden är viktigast för att få svenska städers inom planetens gränser ur ett bygg och 
anläggningsperspektiv? 
• Trä,  
• Gips och  
• de inerta materialen  
 
Vilken förändring skulle du vilja se för att skynda på en cirkulär omställning? ..och från vilket 
håll bör förändringen drivas? 
• Mer workshops, samtal med och mellan branschorganisationerna, och självfallet bör 

frågan drivas från respektive branschorganisation. 
 

Martin Erlandsson, Livscykelanalysexpert på IVL 
 
Vilka hinder och påverkansfaktorer ser du för att skifta till en ökad användning av sekundära 
byggmaterial? 
• Jag har fått uppfattningen att det främst är juridiska och praktiska problem som ställer 

till det. Vi har normalt sett inga problem att visa på miljöfördelarna 
 
Vilka flöden är viktigast för att få svenska städers inom planetens gränser** ur ett bygg och 
anläggningsperspektiv? 
• Viktigaste rent krasst är ju att inte bygga mer nytt än nödvändigt. Våra beräkningar 

indikerar att det är just nybyggnad som ”kostar mest ur klimatsynpunkt. De 
• Material som bidrar mycket märks betong, men betong kan inte återvinnas till betong 

utan bara till kross/fyllnadsmaterial 
 
Vilken förändring skulle du vilja se för att skynda på en cirkulär omställning? ..och från vilket 
håll bör förändringen drivas? 
• Ett system som gynnar återvunna material. CE-märkning och hela 

byggproduktdirektivet är designat för nya material och vi borde ha ett system som tar 
bort de juridiska problemen för återvunna eller återanvändning. Sedan är det ju klart 
att olika incitament som gör det dyrare att deponera utan att detta ersätter primärt 
material för massor ock så vidare skulle kunna gynnas av skatter eller avgifter osv, 
men detta område är inte min ”hemvist” 
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Fokus är i första hand - men obs! inte begränsat till - krossad betong (rivningsavfall) och 
energiaskor. 
• Lite osäker på vad du tänker på när du skriver energiaskor. Det finns många askor som 

inte kan användas som bindemedel, men skulle kunna ”stabilseras” genom att bindas 
in i betong. Om man då har oarmerad betong så spelar inte klorerade ämnen någon 
roll (eller mindre i alla fall) 

 

Fredrik Ardefors, VD Svensk Däckåtervinning 
 
Vilka hinder och påverkansfaktorer ser du för att skifta till en ökad användning av sekundära 
byggmaterial? 
• Avsaknad av End-of-waste processer.  
• Felriktad försiktighetsprincip, fokus på ’möjligt’ kemiskt innehåll som skäl att 

förbjuda istället för fokus på ’hur kan konstaterade, och möjliga, risker hanteras så att 
användningen möjliggörs.  

• Brist på systemperspektiv; man bedömer inte olika alternativs totala miljöpåverkan eller 
bidrag till hållbarhet och gör inte regelmässiga konsekvensanalyser av att INTE använda 
sekundära material 

• Prioritera sekundära material - Paradigmen borde vändas till att man trovärdigt ska 
motivera varför primära material måste användas istället för sekundära! 

• Använd offentlig upphandling för att ställa ökande krav på användning av sekundära 
material till X viktprocent och inför en ökande men förutsägbar skala över tid. 

• Designkrav på Cirkuläritet - Ställ krav på att byggning/anläggning ska deklarera End-of-Life 
åtgärder, möjlig återanvändning, återvinning mm 
 

Vilka flöden är viktigast för att få svenska städers inom planetens gränser ur ett bygg och 
anläggningsperspektiv?  
• De intellektuella flödena! Har ingen grund att uttala mig om de materiella... 

 
Vilken förändring skulle du vilja se för att skynda på en cirkulär omställning? ..och från vilket 
håll bör förändringen drivas? 
• Se fråga 1, samt Inför krav på motiv varför primära material måste användas (ek och 

miljö/hållbarhet) i samband med bygglov/miljöprövning mm. Miljöprövning idag handlar 
endast om en byggnad/anläggnings direkta påverkan och man borde ställa krav på total 
dito 

 
 

Mattias Göransson, Olof Sandström och Paula Lindgren, SGU 
 
Vilka hinder och påverkansfaktorer ser ni för att skifta till en ökad användning av sekundära 
byggmaterial? 
 
Transporter & lagring 
Lagringen av byggmaterial är central. Det optimala är att det finns upplagsplatser, 
Terminalplatser, både i anslutning till och inne i de större städerna. Årsta söder om Stockholm 
och Albano, norr om Stockholm (den senare numera nedlagd) är jätteviktiga terminalplatser 
för att hålla nere transporterna för restmaterialen och därmed hålla nere kostnaderna för 
desamma. Dessa platser har ingen egen utvinningsverksamhet utan har vanligen bara 
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upplagsplats för massor och enkel krossverksamhet av inkörda massor. Min bedömning är att 
vi idag, fortfarande saknar dessa terminalplatser i och runt många samhällen i Sverige. Det 
borde vara självklart att integrera frågan om terminalplatser i den kommunala och regionala 
planeringen. 
  
Ett annat bra exempel är det nyligen öppnade Masslogistikcentrumet (MLC) i Norra 
djurgårdsstaden. Detta utgör, som jag förstår det, en återvinningscentral för ballastprodukter, 
krossad betong där endast ett minimum transporteras vidare – det mesta återanvänds i det 
lokala området. Det är inte bara företagen som är i behov av Terminalplatser och MLC, även 
beställaraktörer, t.ex. Trafikverket, har ett behov av detta. För att kunna hantera sekundära 
byggmaterial/återvunna material måste man ha tillgång till lagringsytor. 
  
För att öka användningen av det som vi idag ser som avfall eller restmaterial bör vi se på hela 
affärsmodellen. För att restmaterial ska kunna omvandlas till produkter, nya eller 
traditionella, måste de processerna man använder sig av, förädlingsstegen, transportsätten 
m.m., vara ekonomiskt försvarbara. Ofta skapas bättre lönsamhet då volymerna kan växa, bli 
större, i sådana här sammanhang. Därför tror jag att det är intelligent att låta olika 
verksamheter samverka med varandra – utvinning, återvinning, produktion, deponering o.s.v. 
  
Ett begrepp som nyligen lanserats, TEKTONI, en multifunktionsanläggning som inkluderar 
ännu fler verksamheter. Förutom utvinning av berg, upplag av massor och återvinning av 
byggmaterial finns även slutgiltig deponi på platsen med. Söder om Stockholm ligger Gladö 
Kvarn bergtäkt. Den samverkar med en intilliggande deponiverksamhet. I takt med att berget 
sprängs bort och det skapas öppna ytor förflyttas deponi sakta in i dessa frigjorda ytor. En 
ännu viktigare fråga i anslutningen till utvinningsplatserna är i detta sammanhang - Hur skall vi 
kunna använda det material som redan finns i deponier? Hur utvinner vi dessa material? 
  
Om restmaterialen, entreprenadberget uppkommer i de större tätorterna, t.ex. Stockholm 
eller Göteborg, är det en mindre utmaning att återanvända detta. I glesbygden är det tydligt 
att de massor som uppkommer inte kan användas upp lika fort. Här blir kravet på tiden – hur 
länge materialen får ligga i upplag innan de klassificeras som avfall ett stort problem. Idag 
tillåter man tre år innan materialen klassificeras som avfall. I de flesta fall rör det sig om 
längre upplagstid i glesbygden jämfört med tätorterna innan massorna har återanvänts. Det 
krävs att hela spotmarknaden och formerna för samverkan ses över (utöver regelverket för 
klassning av deponimaterial). 
  
Bundna eller obundna produktslag 
Cirkulär ekonomi handlar om att ta bort de linjära flödena av material, öka återanvändningen 
av alla materialslag. Ofta beskrivs det med att produkterna ska vara lätta att sätta ihop men 
framförallt lätta att ta isär – då blir de enkla att återanvända. 
  
Inom byggmaterialråvaror pratar vi om obundna och bundna produktslag. Cement- eller 
bitumenbundna produkter, betong och asfalt, är de vanligaste bundna produktslagen man 
kommer att tänka på. Förändringen av kravsättningen inom betongindustrin som har skett 
rätt nyligen har öppnat upp för att alla ska kunna använda sig av högre andelar återvunnen 
betong vid produktionen av ny betong. Metoder att dela upp och klassera material behöver 
utvecklas, särskilt då för bundna material. 
  
Asfaltmassor innehåller något dyrare ballastråvaror än betong. Detta innebär att man idag 
inom flera täkter har upplag av begagnade asfaltmassor som vid nyproduktionen av asfalt 
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används. När man pratar med industrin säger man att andelen asfalt som ”kan”, p.g.a. kraven, 
återanvändas är begränsad. Kraven är ofta att man max får återanvända 30 % gammal asfalt i 
en ny konstruktion. Detta är ju en teknisk fråga – hur kan man öka återanvändningen av 
gammal asfalt i nya asfaltprodukter utan att beständigheten, hållbarheten m.m. försämras? 
Kanske bör samhället satsa mer ekonomiska medel inom detta forskningsområde. Man bör 
även här se över befintliga krav och regelverk. Tillverkar vi idag för bra materialkvaliteter? Kan 
vi tillåta ”sämre” asfalt på fler håll än vi gör idag? Kan exempelvis krossad asfalt helt eller 
delvis ersätta bitumenbundna grusvägar? 
  
Här är ju rimligen också mängden nya vägar och renoveringen av gamla vägar en avgörande 
fråga. Detta är viktigt eftersom nya projekt ökar möjligheterna för en ökad återvinning. 
Kanske ska infrastrukturprojekten vara relativt stora för att återvinningen ska bli intressant att 
genomföra? Obundna material är relativt enkla att återvinna – de kan enkelt siktas om till nya 
sorteringar, de innehåller få (om ens några) naturliga farliga ämnen. 
  
Statistik – ett verktyg för en hållbar framtid 
Ett problem idag är att vi saknar en bra statistik på hur stora mängder material som frigörs vid 
byggnation, t.ex. entreprenadberg och entreprenadmassor. Vi har en god statistik på de 
tillståndsgivna ballastmaterialen, de rapporteras in obligatoriskt via Svenska 
Miljörapporterings-Portalen (SMP). Återvunna material finns med i SMP men dessa material 
är frivilliga att rapportera in. Idag är det tyvärr väldigt få som rapporterar in den datan. Att 
göra om inmatningen av uppgifter om återvunna material till en obligatorisk 
inrapporteringsuppgift skulle antagligen öka möjligheterna att se samhällets hela 
materialförsörjning, att se alla volymerna av återvunna massor, vad dom utgörs av, var dom 
är lokaliserade och slutligen var dessa materialslag saknas helt. Med hjälp av detta är det 
enklare att genomföra både lokala och regionala insatser för att öka återvinningstakten. Det 
behövs också statistik på mängden riven betong, information om dess karaktärisering, samt 
klassning av densamma. 
  
End of Waste 
För att öka användningen är det viktigt att upprätta s.k. End-of-waste Kriterier för sekundära 
byggmaterial. EoW skapar en tydlighet mellan säljare, köpare och tillståndsgivande myndighet 
– är materialet vi pratar om ett avfall eller inte? Om man tar fram EoW avseende dessa 
material och de blir allmänt accepterade ökar viljan att handla med dessa produkter. 
  
Farliga ämnen 
Att inte öka miljöpåverkan genom att undvika att tillföra antropogena, farliga ämnen är idag 
en självklarhet. Återvunna material från byggindustrin har ett antal antropogena tillflöden att 
beakta. I samband med tunnelsprängningar är det i första hand tillförseln av kväveoxider från 
sprängningar som är den stora antropogena tillförseln. Idag finns strategier, åtgärder på hur 
dessa kvävemängder kan tas om hand. Massorna från projektet Förbifart Stockholm lakas ur 
på sitt tillförda kväve vilket därefter tillförs miljön på särskilt lämpliga platser. Förbifart 
Stockholm är ett stort byggprojekt – ett av Sveriges största i vår tid. Massorna som genereras 
är stora och storskaliga lösningar är då också relevanta. Hur man ska hantera alla övriga 
kvävekällor från entreprenadberg, från halvstora till små verksamheter, är däremot en svårare 
fråga. Troligen är en rimlig väg att skapa/upprätta testbäddar för att pröva och utforska dessa 
utmaningar. 
  
Naturvårdsverkets handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten ger idag vägledning för 
vilka farliga ämnen som man ska vara observant på i samband med utvinningsverksamhet 
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(Naturvårdsverket 2010:1). I handboken står det bl.a. att bakgrundshalterna avseende farliga 
ämnen ska tas i beaktande. Indirekt innebär det att lokala material ska kunna användas i den 
lokala miljön och att föreskrifter och gränsvärden bör vara utformade för att uppnå detta. Ett 
dilemma och en utmaning idag är att Sverige saknar data om våra bergarters geokemi i 
tätortsregionerna. 
  
Det vanligaste materialet som förekommer som entreprenadberg i Sverige tror jag är mer 
ofarliga bergarter som vissa graniter och gnejsiga graniter. Jag säger ”tror” i och med att just 
den geokemiska och geologiska dokumentationen av entreprenadberg idag inte kommer SGU 
tillhanda samtidigt som våra egna undersökningar av geokemi historiskt sett främst har varit 
lokaliserade i de svenska malmområdena, Bergslagen, Skellefteåfälten och Norra Sverige. En 
viktig åtgärd i detta sammanhang är att låta undersöka berggrundsgeologin i 
tätortsregionerna, i de regioner där byggverksamheten är hög i framtiden. 
  
Askor 
Askor är tillåtet enligt att använda [Trafikverkstexten]. I synnerhet flygaska från fossil 
färbränning, kol och andra fossila bränslen, är goda ersättningsmaterial för cement t.ex. – de 
är funktionellt ersättbara även om det fortfarande finns skillnader t.ex. i härdningstider och 
kanske hållfasthet för den slutgiltiga betongen. En del askor, bottenaskor, innehåller diverse 
farliga ämnen t.ex. järnprodukter. Att rena dessa, skilja bort farliga ämnen går idag, men det 
är att betrakta som ekonomiskt dyra, kanske för dyra för att på allvar konkurrera med 
traditionella bindemedel. 
  
I Sverige bildas flygaska vid ett antal förbränningsanläggningar varje år, ca 20 till 30 
anläggningar totalt. Mer än 300 000 ton aska uppskattas genereras varje år. I vanlig betong är 
det traditionella bindemedlet cement. Vissa typer av flygaska kan ersätta cementen som 
bindemedel – dessa har goda funktionella egenskaper för detta ändamål. Ofta sägs det från 
industrin att råvarornas ursprung är en viktig avgörande faktor om man ska använda sig av 
askorna eller inte. De bästa bindemedelsegenskaperna erhålls från förbränningen av fossila 
bränslen som kol. Dessa askor förekommer dock inte i Sverige varför man hellre avstår från 
att använda detta alternativ. 
  
Trösklar för att få askor att användas i högre utsträckning, hinder för att dessa bättre ska 
cirkuleras i materialförsörjningen, kan vara ekonomin – det traditionella bindemedlet cement 
är billigare än rening och differentiering av askor, funktionaliteten – viktiga egenskaper saknas 
eller är något sämre hos de alternativa materialen. Skalstorlekarna är betydligt bättre i 
samband med stora projekt. Med en bra framförhållning, planering för dessa projekt så kan 
återanvändningen bli högre. Kanske är det så att man kan införa ett ”nedre golv” för vilka 
byggprojekt som man ska satsa på att få till en större återvinningsgrad? När det gäller 
tillståndsgivningen har man satt ett golv på < 10000 ton/täkt. Om täkten inte tar ut mer 
material än detta anses de inte vara tillståndspliktiga. Viktigt att ta fram EoW för de 
materialslag som detta saknas. Idag råder en viss oklarhet när det gäller vad som ska göras då 
farliga ämnen påträffas i våra material. Det skulle vara viktigt att förenkla och förtydliga vad 
som ska göras i samband med att farliga ämnen från utvinningsmaterial påträffas. Det är 
också viktigt att införa goda exempel på utvinningsverksamheten, Best Practice. Detta bör 
givetvis även omfatta de restprodukter och återanvända produkter som uppstår och 
hanteras. 
 
Vilken förändring skulle ni vilja se för att skynda på en cirkulär omställning? ..och från vilket 
håll bör förändringen drivas? 
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Framtida forskningssamarbeten 
Utöver det som sagts tidigare om forskning så tror vi att det är synnerligen viktigt att man 
skapar ett forsknings- och utvecklingskluster för materialförsörjningsfrågorna. Det är viktigt 
att man har en god kontroll på vilka material man använder sig av. Kunskapen om 
återanvända produkter av olika slag, entreprenadberg m.m. är i stort sätt alltid sämre än för 
de produkter som utvinns från tillståndsgivna täkter. För att säkra att kunskapen om 
framtidens material, återvunna såväl som från täkter, är det viktigt att starta ett 
forskningssamarbete mellan myndigheter, institutioner och företag. Framförallt är det 
tillämpad forskning och metodikutveckling som i sin tur kan leda till förändringar i de 
befintliga och framtida planeringsunderlagen och regelverken som vi anser är vägen mot en 
bättre framtida återanvändning av byggnadsmaterial. 
  

Peter Adolfsson, tekniskt ansvarig för formar och ballast på Benders 
 
Vilka hinder och påverkansfaktorer ser du för att skifta till en ökad användning av sekundära 
byggmaterial? 
• Avstånd till täkt/uppsamling av restmaterial. Speciellt i storstadsregioner där vi är 

verksamma. 
• Krossning. Om en leverantör erbjuder sekundära material men inte kan krossa själv och vi 

som kund kan så är det inte självklart att krossa ned betongrester beroende på avstånd till 
närboende osv. Vi har ett sådant problem idag vid en anläggning – vi har möjlighet att 
krossa ned ansenliga mängder betong och göra ett sekundärt ballastmaterial men pga 
närboende (och att inte väcka björnen som sover) så avstår vi. 

• Säkerhet. Vi har provat ett restmaterial från gjuteri men fick sintrat material iblandat, i 
fraktionen 1mm. Detta går inte sikta bort utan skulle i så fall behöva densitetsorteras för 
att säkerställa renligheten. 

 
Vilken förändring skulle du vilja se för att skynda på en cirkulär omställning? ..och från vilket 
håll bör förändringen drivas? 
• Kommunala tjänstemän som ser nyttan och möjligheterna, inte problemen. 
• Subventionerade transporter vid sekundära material kan vara en lösning som ett 

exempel, för att öka intresset hos oss som producenter att aktivt jobba med frågan. 
Mjuka värden i all ära men i slutändan är det hårda valutan som är beslutsavgörande. 
 

Ellen Einebrandt, Kommunikationschef, Återvinningsindustrierna 
 
Vilka hinder och påverkansfaktorer ser du för att skifta till en ökad användning av sekundära 
byggmaterial? 
  
• Skepsisen mot återvunnet material är stor i byggsektorn och  
• kravställandet obefintligt.  
• Arkitekter behöver utbildning i hur de kan använda sig av återvunnet byggmaterial och 
• Sekundärt material måste finnas med i upphandlingarna.  
• Befintliga certifieringssystem behöver utvecklas så att byggande med återvunnet material 

premieras med poäng på samma sätt som för energieffektivt byggande.  
• Ekonomiska incitament behövs för att öka lönsamheten i att använda återvunna material. 
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Vilka flöden är viktigast för att få svenska städers inom planetens gränser ur ett bygg och 
anläggningsperspektiv?  
• De stora koldioxidkrävande materialen är särskilt viktiga att ställa om till återanvändning 

och återvunnet material, även om det ibland driver ökade kostnader. 
 
 
Vilken förändring skulle du vilja se för att skynda på en cirkulär omställning? ..och från vilket 
håll bör förändringen drivas? 
• Återvinningsindustrierna vill se följande: 

1. Design för Cirkuläritet - Designa byggnader för att produkter och material ska kunna 
återanvändas och återvinnas 

2. Öka andelen återvunnet byggmaterial i nyproduktion 
3. Prioritera tillvaratagande och dekonstruktion - Förbättra sorteringen och 

tillvaratagandet av produkter och material från byggnation och rivning  
 

Det behövs exempelvis: 
• Nya krav på återvinning på EU-nivå 
• Nya standarder, klassificering och märkningar 
• Poäng för Cirkuläritet i befintliga miljöbyggnadscertifieringar 
• Ökad efterfrågan på återvunnet material, bl.a pga. ekonomiska incitament 
• Moderniserad avfallslagstiftning 
• Möjligheter till minskat spill och ökad spårbarhet genom digitalisering 
• Krav på återvunnet material i upphandlingar 

  
Bevarandet av Betongens upparbetade värde - När det gäller krossad betong så kommer 
betongen i en cirkulär framtid att vara standiserad i block och ihopsatt med andra material 
genom fästelement, dvs den kommer inte att komma krossad i samma utsträckning. Då 
kommer den att kunna återanvändas i högre utsträckning. 
 
 

Maria Lennartsson, Miljösakkunnig, Exploateringskontoret, Stora Projekt, Stockholm 
 

Vilka hinder och påverkansfaktorer ser du för att skifta till en ökad användning av sekundära 
byggmaterial? 
• Lite otydligt vad som menas med ”sekundära byggmaterial” men antar att du menar att 

öka återanvändningen av byggmaterial?  
Hinder är t.ex. kemiskt innehåll, bristande tekniska kvaliteter, sammansatta material, 
kostnader mm 

 
Vilka flöden är viktigast för att få svenska städers inom planetens gränser ur ett bygg och 
anläggningsperspektiv?  
• Klimat: betong och stål, eventuellt asfalt. Transportering av massor hit och dit, måste 

fokusera på massbalanser i större utsträckning 
• Klimat och biokemiska flöden: ökad återvinning av värme, biogas och näring från 

avloppsvatten, effektiviteten kan ökas radikalt om systemen utvecklas för 
resursanvändning istället för kvittblivning. Ha kontroll på användning av växtnäring, och 
undvika handelsgödsel i parkskötsel.  
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• Biodiversitet: genomtänkt grönstruktur, där biodiversitet och andra ekosystemstjänster 
optimeras. 

• Kemiska produkter: (som idag inte är analyserat i de planetära gränserna): säkerställa att 
allt bygg- och anläggningsmaterial är screenat i byggvarubedömningssystem, för att 
undvika oönskat kemiskt innehåll. 
 

Vilken förändring skulle du vilja se för att skynda på en cirkulär omställning? ..och från vilket 
håll bör förändringen drivas? 
• Det bör göras bättre analyser för att sluta ”sila mygg och svälja kameler” dvs att vi måste 

fokusera på de stora frågorna istället för att tro att de mindre insatserna bidrar i någon 
större omfattning. 

 

Daniel Söderström, Utvecklingschef, Merox AB 
 
Vilka hinder och påverkansfaktorer ser du för att skifta till en ökad användning av sekundära 
byggmaterial? 
• Kraven på nya och återvunna material måste hänga ihop - För vårt perspektiv som 

leverantör av alternativa material till byggbranschen så handlar det om de olika kraven 
som ställs på ”naturliga material” så som bergkross och grus till skillnad mot alternativa 
material som metallurgiska slagger eller liknande. Kraven på kontroll och olika analyser är 
större för alternativa material än naturliga material trots att de alternativa materialen är 
tillverkade enligt specifikationer och väldigt sällan avviker i sammansättning. 

 
Vilka flöden är viktigast för att få svenska städers inom planetens gränser ur ett bygg och 
anläggningsperspektiv?  
• Förstår inte frågan och kan inte konkretisera. 
 
Vilken förändring skulle du vilja se för att skynda på en cirkulär omställning? ..och från vilket 
håll bör förändringen drivas? 
• Jag tror man måste påverka upphandlande organ till att specificera mera gällande cirkulärt 

tänkande. AMA och standarder bör förnyas ganska radikalt för att även innefatta dessa 
alternativa/sekundära material, så länge dessa uppfyller miljö och hållbarhets, samt styrke-
krav. 

 

Nanna Bergendahl, Chef Miljö och Utredning, Renova AB 
 
Vilka hinder och påverkansfaktorer ser du för att skifta till en ökad användning av sekundära 
byggmaterial? 
• En svårighet med ökad återanvändning tycker jag är bristen på End-of-waste kriterier så 

att det avfall som är lämpligt att återvinna faktiskt kan friklassas och betraktas som en 
produkt istället. Ogenomtänkta sammansatta byggmaterial som innehåller både 
oorganiska och organiska delar underlättar ju inte heller detta. Om avfallet skulle kunna 
friklassas tror jag att det hade varit lättare att få ett värde på utgående material vilket är 
nödvändigt för att få en ökad materialåtervinning/cirkularitet av bygg- och rivningsavfall. 

 
Vilken förändring skulle du vilja se för att skynda på en cirkulär omställning? ..och från vilket 
håll bör förändringen drivas? 



Sekundära byggmaterial  Aktörernas perspektiv 
 

Sida 35 av 38 

• En vild tanke skulle kunna vara att beskatta bergprodukter mer vilket skulle kunna ge ett 
ökat intresse och kanske en ökad marknad för återvunna produkter. Idag finns stor 
tillgång på jungfruligt material och det är dessutom förhållandevis billigt att bryta detta 
material. För att få till en förändring måste nog flera olika aktörer börja samarbeta men 
det viktigaste är nog ändå att få upp intresset för återvunna produkter samt att företag 
kanske kan ”ta tillbaka” lämpliga produkter efter behandlingen/återvinningen skett. 

 
 

Göran Resare, kvalitetsansvarig, Strängbetong AB 
 
Vilka hinder och påverkansfaktorer ser du för att skifta till en ökad användning av sekundära 
byggmaterial? 
• Fördubblade volymer av sekundära råvaror. Bekymmersamt är att återvinning av 

rivningsprodukter och annan överbliven betong, (som vi själva har en hel del av), är att få 
det man behöver allt i ett. Det går nu inte att praktiskt använda mer än c:a 5% av det 
materialet under dagens förutsättningar. Ska en högre utnyttjandegrad uppnås kräver 
det mer fraktioner och i det närmaste fördubblad volym av möjligheter att hantera allt 
detta material. 

• Ekonomi. Sedan är det ekonomin för detta arbete som det idag inte finns täckning för. 
• Myndigheterna har negativ inställning till återvunna råvaror. Myndigheters åsikter om 

dylika material, (miljöinspektörer), är i dagsläget att allt sådant material är miljöfarligt. 
Detta måste genast ändras på!!!  

 
Vilken förändring skulle du vilja se för att skynda på en cirkulär omställning? ..och från vilket 
håll bör förändringen drivas? 
• Se fråga 1 

 
 

Elina Skerfe, Resurseffektivitetsexpert, Stora Enzo AB 
 
Vilka hinder och påverkansfaktorer ser du för att skifta till en ökad användning av sekundära 
byggmaterial?  
• Inget tydligt mål för att öka användningen av sekundära material. Inga krav i ex 

planering/upphandling av sekundära material skall användas. Oklarheter kring 
materialens funktion om risker. 
 

Vilka flöden är viktigast för att få svenska städers inom planetens gränser ur ett bygg och 
anläggningsperspektiv?  
• Ur ett större perspektiv bör ju de största flödena vara prioriterade. Jord, krossmassor?? 

Att inte klassa jordmassor som grävs upp som avfall utan att de kan läggas tillbaka 
exempelvis. 
 

Vilken förändring skulle du vilja se för att skynda på en cirkulär omställning? ..och från vilket 
håll bör förändringen drivas? 
• Helt klart en tydlig signal/krav från myndighetshåll (regering/Naturvårdsverket) att vi ska 

använda sekundära material i större utsträckning. Göra det tydligt för användaren vilka 
material som får användas var och på vilket sätt. Tydliga regler och riskbedömningar. 
Fokusera på risk (ex lakning) och inte totalhalter. 
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Elin Trossholmen, Stena Recycling International AB 
 
Vilka hinder och påverkansfaktorer ser du för att skifta till en ökad användning av sekundära 
byggmaterial?  
• De som bygger vågar inte ta risker. Det ställs högre krav om det handlar om 

avfall/återvunnet.  
• Svårt att säkerställa (jämn) kvalitet och mängd.  
• Logistik.  
• Jungfruligt material kan vara för billigt.  

 
Vilken förändring skulle du vilja se för att skynda på en cirkulär omställning? ..och från vilket 
håll bör förändringen drivas?  
• Att man ser till helheten gällande miljöfrågor (vad är totalt sett bäst för miljön?) och inte 

ställer högre krav på återvunna material.  
• Att man vågar ta vissa (små) risker. 
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Bilaga – Aktörer som kontaktats 
 

 
  Organisation	  

1 Avfall	Sverige	 Har Svarat 
2 Benders	 Har Svarat 

3 Gröna	Stöder	 Har Svarat 

4 Göteborgstad	 Har Svarat 
5 IVL	 Har Svarat 

6 Malmö	Kommun	 Har Svarat 

7 Massbalans	 Har Svarat 
8 NCC	Industry	 Har Svarat 

9 Renova	 Har Svarat 

10 RGS90	AB	 Har Svarat 
11 SGU	 Har Svarat 

12 SSAB	Merox	 Har Svarat 

13 Stena	Recycling	International		AB	 Har Svarat 
14 Stockholmstad	 Har Svarat 

15 Stora	Enso	 Har Svarat 

16 Strängbetong	 Har Svarat 
17 Suez	Recycling	 Har Svarat 

18 Svenska	Cement	 Har Svarat 

19 Sveriges	byggindustrier	 Har Svarat 
20 Swerock	 Har Svarat 

21 Trafikverket	 Har Svarat 

22 Återvinningsindustrierna	 Har Svarat 
23 Svensk	Däckåtervinning	 Har Svarat 

24 Abetong	 Inget svar 

25 Helsingborg	 Inget svar 

26 Holsbyverken	 Inget svar 
27 LFM30	 Inget svar 

28 Naijbetong	 Inget svar 

29 Naturvårdsverket	 Inget svar 
30 Sand	Recycling	Sweden	AB	 Inget svar 

31 SIG	 Inget svar 

32 Svevia	 Inget svar 
33 Södra	 Inget svar 

34 Thomas	Betong	 Inget svar 

35 Öresundskraft	 Inget svar 

	    
 23	av	35	aktörer	har	svarat,	antingen	muntligen	eller	skriftligen	(Svarsfrekvens:	66%)	
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